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BAHAR

H

avalar ısınıyor, yeşilin en güzel tonunu her yerde
görmeye, hissetmeye başlıyoruz. Evet! Bahar resmen
başladı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte bahar kendini
iyiden iyiye hissettiriyor. Yeni başlangıçlar mevsimi,
hayatınıza yenilik katmak için çok doğru bir zaman.
Bu yüzden MediaTrend’in Nisan sayısının odağında Bahar yer
alıyor. Yılın en güzel dönemine hazır olmanıza yardımcı olacak
öneriler bu sayıda sizleri bekliyor. Dolu dolu bir MediaTrend
içeriği ile karşınızdayız. Peki, bu sayıda neler var?
Nisan ayına damga vuran en önemli gelişme Huawei P30
Serisi’nin tanıtılması oldu. P Serisi’nin en yeni modelleri bu
ay görücüye çıktı. Tabiki biz de bu ailenin en yetenekli üyesi
P30 Pro’yu mercek altına aldık. Kamera özelliklerine yakından baktığımız P30 Pro’nun yanında P30’un yeteneklerini de
unutmadık! Eğer, yakın zamanda yetenekli bir akıllı telefon
almak istiyorsanız bu sayımız size önemli bir rehber olacaktır!
MediaTrend sayfalarında gezinirken sizi ilk olarak Yavaş Şehirler karşılıyor. Baharın esintisiyle birlikte kendinize bir rota
çizmek isterseniz buralara mutlaka göz atmalısınız.
Tabiki ana konumuz bahar ile ilgili makaleler de bu sayıda
sizlerle buluşuyor. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz nisan
ayında kendinizi ödüllendirebileceğiniz önerilere göz atmayı
unutmayın. Ayrıca, bahar demek bahar alerjisi demek. Ancak
teknolojik ürünler sayesinde bu alerjinin etkilerini en aza indirmek mümkün. Bahar alerjisi ile mücadelede hangi ürünler
sizin yanınızda? Tüm bunların cevabı da nisan sayısı ile birlikte
sizlerle. Hayatımızın her alanına dokunan ve onu değiştiren
teknoloji, bahar alışkanlıklarımıza da el atıyor. Teknoloji ile
değişen 5 bahar alışkanlığımız sizce nedir? Cevabını derginin

sayfalarını gezerken bulabileceksiniz.
Mutfakta Yaşam bölümünde ise sizleri, evde kendi pizzanızı
yapmanızı sağlayacak kolay tarifler karşılıyor. Ayrıca, bahar
aylarında hem formunuzu korumak hem de içinizi ferahlatmak için smoothielere göze atmakta da fayda var. Bu tariflerle
bahar günlerinizi çok daha keyifi hale getireceğinizden emin
olabilirsiniz.
Objektif bölümümüzde ise tripod mu yoksa monopod mu
sorusuna yanıt arıyoruz. Aynı zamanda yeni aynasız özellikli
Fujifilm X-T30 fotoğraf makinesine yakından bakıyoruz.
Ses ve görüntü bölümünde ise ünlü yönetmen Lars von Trier’in
hayatını sizlerle paylaşıyoruz. Sinema dünyasına damga vurmuş
bu yönetmenin yaptıkları sizi çok etkileyecek? Ayrıca baharda
müzik ve eğlenceyi yanınızdan eksik etmemeniz için çeşitli
öneriler sunuyoruz.
Bilgisayar Dünyası bölümünde ise sağlığınızı düşünürek Karpel Tunel’e karşı nasıl doğru mouse seçebileceğiniz konusunda
tavsiyelerde bulunuyor. Bununla da kalmıyor, bilgisayarınızın
ömrünü uzatacak hayati müdahaleleri birer birer sıralıyoruz.
Baharda eğlenmemek olmaz. Keyifli diziler ve oyunlar bu ay
günlerinizi daha eğlenceli geçirmenize yardımcı olacak. Biz de
Eğlence Dünyası bölümümüzde önce Game of Thrones’un final
sezonuna değiniyoruz. Sonrasında ise bahar aylarına damga
vuracak oyunları sizler için listeliyoruz. Böylece, eğlencenizi
katlayacağınızdan emin olabilirsiniz.
Şimdi hazırsanız başlayalım. Çayınızı, kahvenizi koyun ve
nisan sayımızın tadını çıkarın.
MediaMarkt Türkiye
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TÜRKİYE’NİN SAKLI HAZİNESİ

“YAVAŞ ŞEHiRLER”
Yavaş şehir ifadesi çoğumuzun aklında negatif bir etki doğurabilir ama
bu hız ve acelenin yüceltildiği modern dünyada “yavaş” kalmayı kusur
gibi görmemizden kaynaklanan bir yanılsama. Oysa İtalyanlar’ın icat
ettiği “Yavaş Şehir” felsefesi bize dünyada yaşanacak en huzurlu, en
güzel yerleşim birimlerini anlatıyor ve çok şanslısıyız ki, Türkiye’de de
bu ismi taşıma hakkına sahip 15 lokasyon bulunuyor. İşte, hayatınızı
değiştirebilecek o 15 güzel kasabamız.
6 | www.mediamarkt.com.tr
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İ

talya’da ve dünyada CittaSlow ismiyle ünlenen bu hareket 1999 yılında
Greve in Chianti’nin eski belediye
başkanı Paolo Saturnini’nin vizyonu
doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Paolo
Saturnini yaşam kalitesini yükseltmek
amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmeleri ve farklı bir kalkınma modeli
ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta
taşımıştır. İdealleri kısa zamanda Bra
(Francesco Guida), Orvieto (Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone)
belediye başkanları ve Slow Food başkanı
Carlo Petrini tarafından benimsenmiştir.
Günümüzde 28 ülkede 182 üyeye yayılan
Cittaslow hareketinin amacı Slow Food
felsefesini kentsel boyuta taşımaktır.
Modern yaşam tarzı ve büyük şehirler,
maalesef, insanın en önemli değeri olan

kısıtlı yaşamını sağlıksız yiyecekler, hava
kirliliği, trafik, yalnızlık ve tüketimle harcaması sonucunu doğuruyor ve bu yaşam
biçimi vazgeçilmez olarak sunuluyor.
Popüler kültürün de desteklediği hayatı
yaşamak için zamanı olmayan, işine arabasıyla hızla giden, oturup kahve içecek
bir yarım saati bile olmadığı için yürürken kahvesini içen, yetişmesi gereken bir
yerler olduğu için yemekten zevk almak
yerine ayakta hızlı bir şekilde “beslenen”,
komşularını veya yerel esnafı tanımayan
modern insan modelinin sürdürülebilir
olmadığı ortadadır. Bu yaşam tarzı modern
insanda depresyon, kalp hastalıkları ve
kanser gibi birçok hastalığa neden olmasının yanı sıra; kentleri de sürdürülemez
hale getirmiştir. Cittaslow felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda

yaşanmasını savunmaktadır. Cittaslow
hareketi, insanların birbirleriyle iletişim
kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına,
doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip
çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları
olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları
kullanan, teknolojinin kolaylıklarından
yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif
olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.
Bu hedefler doğrultusunda, sakinlerine
sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sunabilen,
50 bin kişiden az nüfusa sahip ve çok sıkı
denetlenen CittaSlow kıstaslarını da yerine
getirebilen yerleşim birimleri, CittaSlow
ünvanı alabiliyor. Türkiye’de sadece 15
yerleşim birimi bu ünvana sahip olabilirken, dünya çapında da toplam 182 kasaba
CittaSlow üyesidir.
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GÖKÇEADA

HALFETİ

AKYAKA

Akyaka

Doğal güzelliklerinin yanında, binlerce
yıldır Güney Batı Anadolu’da yaşayan çeşitli
medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi dokusu, değişik mimarisi, denizden her daim
esen ılık meltem rüzgarları büyüleyecek sizi.
Sırtını yasladığı dağların eteğinde Gökova
Ovası ile kucaklaşarak Gökova Körfezi ile
buluşan Akyaka, bu konumu ile mutlaka
görülmesi gereken bir huzur sığınağı.

Eğridir

Isparta ili sınırlarında yer alan Eğirdir,
her mevsim ve günün her saatinde renk
değiştiren Eğirdir Gölü, tapusu Eğirdir
halkı tarafından Yüce Önder Atatürk’e
verilen Can adası, Türk Silahlı kuvvetlerinin Dağ Komando Okulu, dünyada
eşine az rastlanan Kasnak Meşesi ve Sığla
Ormanları, Türkiye’nin en önde gelen
Kemik Hastalıkları Hastanesi, elması ve
sadece Eğridir’de görülen Apollon Kelebeği ile tarih ve doğa zengini bir ilçedir.
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Gökçeada

Türkiye’nin en batı noktasında yer alan
ve en büyük adası olan Gökçeada, nostaljik
evleri, doğal yaşamı, organik ürünleri ve
alternatif spor olanakları ile son yıllarda
önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir. 2002 yılından bu yana ada içerisinde
gerçekleştirilen organik tarım faaliyetleri
ile özellikle 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen tarım turizmi uygulamaları
sayesinde misafirlerine eşsiz bir doğal
ortam sunan Gökçeada, 2011 yılı Haziran
ayında almış olduğu Cittaslow unvanı ile
dünyanın ilk ve tek sakin adası olmuştur.

Gerze

Masmavi denizin, dantel gibi koyların
ve uçsuz bucaksız yeşilin, dinlemeye doyamayacağınız bir müzik oluşturduğu,
Türkiye’nin en mutlu ilinin, en mutlu ilçesi;
Gerze. Cittaslow ünvanını 2017 yılında elde
eden Gerze, bu başarısını canla başla sahip
çıktığı doğasına, her biri göz nuru olan el

sanatlarına, tadı damağınızdan hiç gitmeyecek yöresel yemeklerine ve sıcacık insanların
sizi beklediği misafirperverliğine borçlu.

Göynük

Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Bolu’nun şirin ilçesi Göynük, yüksek tepeler
arasında, akarsuların geçtiği vadilerde,
karşılıklı yamaçların tabanına ve eteklerine kurulmuş tipik bir Osmanlı kasabası
ve bugün çok huzurlu bir yaşam alanı.

Halfeti

Halfeti birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış, tarihi değerlere sahip olan küçük
sakin bir ilçedir. 2000 yılında yapılan Birecik Barajı sonucunda ilçenin 3/5 kısmı
sular altında kalmıştır. 2/5’ lik kısım için
yeni yerleşim yerleri oluşturulmuştur.
İlçe 2000 yılından sonra saklı bir cennet
olarak anılmaya başlamıştır. Her geçen
gün artan turist sayısı ile ilçede birçok
etkinlik alanları oluşmaya başlamıştır.

Mudurnu

Mudurnu, Bitinyalılar zamanından beri
var olan eski bir kasabadır ve çeşitli medeniyetlerin ilk yerleşim yeridir. Frigyalılar,
Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve
Selçuklulardan sonra Osmanlı topraklarına
katılmıştır. Bir ara Tekfurlar yönetimindeyken, Bursa tekfurunun kızı Matarnı
(Moderna) adına yapılan kale kasabaya
ad olmuş, çeşitli şekillerde söylene söylene
Mudurnu halini aldığı düşünülmektedir.

Perşembe

Perşembe İlçesi, doğudan Ordu Merkez, güneyden Ulubey, batıdan Fatsa ve
Kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. Yüz
ölçümü 226 km2 olup İlçe toprakları engebeli bir görünümdedir. Yeşil her tonuyla
bütün zenginliğini toprağı bir makyaj gibi
süslemiştir. Çevre yolunun Perşembe’nin
arkasından geçmesi ile Karadeniz’de tek
bakir kalan koy ve plajlar Perşembe’de
bulunmaktadır.

ŞAVŞAT

Şavşat

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan,
bir Cittaslow kenti olan, tarihi ve doğal
güzellikleriyle adeta cennetten bir köşe.
Şavşat’a gelişinizde, el değmemiş doğası
karşılayacak sizi.

Barındırdığı tüm güzelliklerle sakin bir
ruh haline sokacak... Şavşat’ı gezerken,
tarihi dokusuyla, geleneksel mimarisi ve
el sanatlarıyla, muhteşem coğrafyasıyla,
sessizliği ve samimi insanlarıyla huzur
içinde olacaksınız...
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TARAKLI

UZUNDERE

SONY SRS.XB01
Kablosuz Hoparlör

Gittiğiniz her yere yanınızda
götürebildiğiniz SONY SRS.
XB01 Kablosuz Hoparlör
ile kendinize bambaşka bir
atmosfer yaratabilirsiniz.
Gezdiğiniz şehirlerin
keyfini çıkarırken bi yandan
da sevdiğiniz müzikleri
dinlemenizi sağlayan bu ses
bombası, 6 saatlik pil ömrüyle
sizi yarı yolda bırakmıyor.

SEFERİHİSAR

Seferihisar

İzmir’in güneyinde yer alan Seferihisar’ın Etrüsklüler veya İyonyalılar tarafından kurulduğuna dair iki teori var.
Aka, Karya, İyon, Pers, Bizans, Selçuk
ve Osmanlı medeniyetlerinin izleri özellikle Teos ve Lebedos Antik Kentlerinde,
Myonnesos Adası’nda, medrese ve hamamlarda görülebiliyor. Mandalina bahçeleri,
zeytinlikleri, bağları, enginar tarlaları ve
verimli topraklarıyla Seferihisar’da ana
geçim kaynağı tarım. 49 kilometrelik sahil
şeridi, Sığacık kalesi ve Ürkmez bölgesinde
ise turizm etkili.
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Taraklı

Eski adı “Dablar” olan, Sakarya’nın
Taraklı ilçesinin Hellenestik dönemde
“Bytinia” adını alan bölge içinde olduğu
bilinmektedir. Hisartepe’de bulunan iki
sarnıç M.Ö. 1000 ile M.Ö. 2000 arasını tarihlemektedir. Sakin ve huzurlu yaşamıyla
herkesi etkileyen ilçede doğal bitki örtüsünü
ormanlar oluşturmaktadır. Dağların ve
ormanların etekleri fundalıklarla kaplıdır.

Uzundere

Türkiye’nin en yüksek şelalesi olan Tortum şelalesi, yelken, rafting ve kano gibi su

sporlarının yapıldığı Tortum gölü ve çayı,
Öşk Manastırı gibi değerlere sahip olmasını yanı sıra Erzurum’un Uzundere ilçesi
biyoçeşitlilik açısından da önemli bir yer.
Dünyanın en zengin biyololojik çeşitlilik
bölgelerinden biri olan Kafkasya Ekolojik
Bölgesi’nin batı ucunda, Çoruh Vadisi’nde
yer alan Uzundere birçok endemik bitki,
memeli, kuş ve kelebek cinsinin yuvasıdır.

Vize

Vize; birisi UNESCO mirasına girmiş
ve biri de girmeye hazırlanan iki eski başkentin İstanbul ve Edirne’nin arasında yer

almaktadır. İstanbul’a 1,5 saat mesafede
(138 km) henüz keşfedilmemiş bir coğrafyadır. Vize ilçesinin merkez nüfusu:
12.317, köyleri ile birlikte toplam nüfusu
ise 28.611 dir. Tarihi kültürü ve doğasıyla
bir cennet köşesi olan ilçe, sakin, şirin ama
geçmişteki ünü büyük bir ilçedir.

Yalvaç

Isparta’nın kuzey doğusunda bulunan
sevimli ilçe Yalvaç, tarih öncesi çağlardan
bu yana binbir çeşit medeniyete ev sahipliği yapmış, ziyaretçilerine adeta bir günde
5000 yılı birden yaşatan bir kültür noktası.

Anadolu’nun bir zamanlar belki de en işlek coğrafyasına, tüm yolların, yolcuların
buluştuğu bir konuma sahip Yalvaç’ı gezmekle, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel
yaşamlardan kıymetli el işçiliklerine, tarihi
kalıntılardan bu kalıntıların günümüze
uzanan kültürel etkileşimlerine zengin ve
keyifli bir yolculuğa çıkmış olacaksınız.

Yenipazar

Yenipazar, Ege Bölgesinde yer alan Aydın iline 40 km. uzaklıkta bulunan bir ilçe
merkezidir. 180 km2 yüzölçümü ile Büyük
Menderes Havzasının orta bölümünde,

kuzeye doğru ormanlarla kaplı Madran
Baba dağının eteğinde yer alır. Tarihi
M.Ö. 2000’li yıllara dayanan Orthosia
antik kenti civarı Yenipazar’ın ilk yerleşim
yeridir. 17. yüzyıl sonunda Cihanoğulları
adında bir aşiret beyinin etrafında toplananlar Yenipazar’ın bugünkü yerinde
yeni bir yerleşim kurmuşlardır. Yeni kurulan bu yerleşim yeri, haftada bir gün
kurulan küçük çapta bir pazar ve ticaret
yeri olmuştur. Bu şirin pazar, çevredeki
köylerde ve kasabalarda yaşayan halk için
ürünlerini satabilecekleri küçük ve yeni
bir pazar yeri olmuştur.
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GECE, GÜNDÜZ KALİTELİ
FOTOĞRAFLAR İÇİN
HUAWEI P30 PRO
Aylarca gündemden düşmeyen Huawei P30 Serisi modelleri,
doğanın en güzel renklerini gösterdiği Nisan ayında tüketicilere
‘merhaba’ dedi. Fotoğraﬂarın en canlı ve renkli çıktığı bu zamanda
kendini gösteren P30 Pro, bahara gönderme yaparmış gibi kamera
yetenekleri ile öne çıkıyor. Yeni akıllı telefon, tüm yeteneklerini
kullanarak sahibine en iyi fotoğrafı sunmak için çalışıyor.

K

amera yetenekleri ile öne çıkan
Huawei P30 Pro, rakiplerinin
huzurunu kaçıracakmış gibi duruyor. Peki, bu yeteneğin altında
yatan güç ne? P30 Pro kameraları hangi
özelliklerle geliyor? Bu kadar etkileyici
fotoğrafları çekebilmek için neler yapıyor?

Huawei P30 Pro
kamera özellikleri

Gücünü Kirin 980 işlemciden alan Huawei P30 Pro kamera yeteneklerini, 6.47
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inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğündeki
OLED ekranında sergiliyor. Arkasında
yer alan dört kamerasının her biri yüksek
performansla çalışan akıllı telefon, hem
gece hem de gündüz çekimlerinde gayet
başarılı sonuçlar çıkarıyor.
Peki, bu arkadaki dört kamera neler
yapıyor? İlk olarak, bu kameraların yeni
optic periscope zoom lens ile beraber 5x
optik, 10x hybrid ve 50x dijital yakınlaştırma yapabildiğini söyleyelim. 409.600
ISO değerine kadar çıkabilen P30 Pro,

bu sayede gece çekimlerinde iddiasını
artırıyor. Mevcut Huawei modellerinin
de başarılı gece fotoğraflarını çektiğini
düşünürsek, P30 Pro’nun bu başarıyı bir
adım daha öteye taşıdığını söyleyebiliriz.
P30 Pro, Super Portre özelliğine sahip.
Bu sayede 2.5 cm’den süper macro fotoğraflar çekebiliyor. Bunun için hem HDR
algoritması hem de yapay zeka ortakalaşa
çalışıyor. Burada da akıllı telefonun karanlık ortamlardaki iyi portre fotoğrafı
çekme özelliği öne çıkıyor.

| 13

MOBİL HAYAT | Gece, gündüz kaliteli fotoğraflar için P30 Pro

Arkadaki ana kamera tam 40 Megapiksel
çözünürlüğünde. Diyafram değeri f/1.6
olan kamera 27 mm’lik geniş açılı lens
ile birlikte geliyor. OIS de bu kamerada
kendine yer buluyor.
20 Megapiksellik geniş açılı ikinci kamera ise f/2.2 diyafram genişliğine sahip.
16 mm ultra geniş açıyla büyük resimdeki
hiçbir detayı kaçırmanız mümkün değil.
125 mm açılı lense sahip üçüncü kamera
8 Megapiksellik çözünürlüğü ile sahibini
karşılıyor. f/3.4 diyafram değerine sahip
kamera 125 mm açılı bir lensle geliyor.
Ayrıca bu kamera 5X optik zoom yapabilmeye imkan sağlıyor. Periscope zoom
lense sahip üçüncü kamera, telefonun
yeteneğini ortaya çıkarıyor.
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Dördüncü kamera ise TOFF lens olarak
kullanılıyor. Bu sayede P Serisi çok daha
iyi derinlik algılayabilme yeteneğine sahip
hale geliyor. Aynı zamanda bu lens, P30
Pro’nun hem AR tarafında hem de yapay
zeka uygulamaları tarafında daha başarılı
sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor.
Fotoğraf özelliklerinden bahsettiğimiz
akıllı telefonun bir de video yeteneği var.
Bu tarafta da P30 Pro gayet başarılı sonuçlar çıkarabiliyor.
Tabi burada yeni akıllı telefondan beklenen bir özelliğin olmaması kullanıcıları biraz üzmüş durumda. 4K 60 FPS
desteğinin olmadığı P30 Pro, AIS + OIS
desteğini ön plana çıkarıyor. Düşük ışıkta
bile kaliteli videolar çıkmasını sağlayan

bu destek aynı zamanda yakınlaştırma
özelliklerini öne çıkarıyor.
2K çözünürlüğündeki ekranın tercih
edilmediği P30 Pro’nun bir de ön kamerasına bakmak gerekiyor. Çünkü, burada
da sahibini mutlu edecek bir performans
söz konusu. Huawei P30 Pro’nun ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde
bir kamera kullanılıyor. Bu kameranın
diyafram değeri ise f/2.0.
Huawei P30 Pro ile fotoğraf kalitesini
iyileştiren Uzakdoğulu üretici aynı zamanda akıllı telefonun yüz tanıma yeteneğini
de güçlendirmiş. Kardeşleri P20 Pro ve
Mate 20 Pro gibi hızlı bir şekilde yüz
tanıma deneyimi sunan P30 Pro, selfie
konusunda da gayet başarılı.

MOBİL HAYAT | Karşınızda 4 arka kameralı Huawei P30 Pro
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KARŞINIZDA
4 ARKA KAMERALI

HUAWEI P30 PRO
Huawei’nin üst segmentte Mate serisi ile beraber
yer alan P serisi, yeni modelleriyle sahnede.
Huawei P30 Pro, arka tarafındaki 4 kamera ile beraber
hem gece fotoğraf performansı hem de iddialı
yakınlaştırma yetenekleriyle göz dolduruyor. Bakalım
Huawei P30 Pro hangi yenilikler ve teknik özelliklerle
beraber geliyor?

H

uawei, yeni P30 ailesinde de Mate
20’de modellerinde kullandığı
7nm teknolojisiyle üretilen Kirin
980 işlemcisinden gücünü alan
Huawei P30 Pro’nun 128 GB’lık modelinde 6, 256 GB’lık modelinde ise 8 GB
RAM kullanılıyor.
Kirin 980 işlemcisi gücünü 2 adet 2.6
GHz hızında çalışan Cortex A76, 2 adet
1.92 GHz hızında çalışan A76 ve 4 adet
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1.8 GHz hızında çalışan Cortex A55 çekirdeğinden alıyor. Ayrıca grafik gücünü
de Mali-G76 MP10 biriminden alıyor.
6.47 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde OLED ekranla gelen
Huawei P30 Pro, U şeklinde bir çentik
tasarımına sahip. 338 PPI yoğunluğa sahip P30 Pro’da, Mate 20 Pro’daki gibi 2K
çözünürlüğündeki ekran tercih edilmemiş.
Ayrıca ekranda HDR10 desteği de mevcut.

Android 9 Pie ve EMUI 9.1 arabirimiyle
gelen P30 Pro’nun simgelerinde ve temalarındaki değişiklikler de göze çarpıyor.
Kullanıcı arabirimindeki özelleştirmeler
de renk seçenekleriyle dikkat çeken P30
Pro’nun renkleriyle de uyumlu.

32 Megapiksellik ön kamera!

Öndeki 32 Megapiksel çözünürlüğünde F/2.0 diyafram değerine sahip selfie

kamerasıyla hem fotoğraf kalitesi geliştirilen P30 Pro, hem de P20 Pro ve Mate
20 Pro gibi hızlı bir şekilde yüz tanıma
deneyimi sunuyor.
Telefonu yatay kullandığınızda da yüzünüzü tanıyan P30 Pro’nun yüz tanıma
hızı başarılı. Ayrıca ekrandan parmak
izi de P30 Pro’da yer alıyor. Ekrandaki
parmak izinin deneyimi ise Mate 20 Pro
ile benzer seviyede.

Arkada 4 kamera, 10x hybird,
50x dijital yakınlaştırma!

Arka tarafta 4 kamera ile beraber gelen
P30 Pro, yeni optic periscope zoom lens ile
beraber 5x optik, 10x hybrid ve 50x dijital
yakınlaştırma yapabiliyor. Bu yakınlaştırma
işlemlerini de hem gece hem de gündüz,
gayet başarılı bir şekilde yapabiliyor..
409.600 ISO değerine kadar çıkabilen
Huawei P30 Pro, gece fotoğraf çekimle-

rinde çok daha fazla iddialı. Daha önceki
modellerinde de gece moduyla başarılı
fotoğraflar çeken Huawei, P30 Pro ile beraber daha yüksek ISO değerlerine çıkarak,
daha başarılı gece fotoğrafları çekebiliyor.
2.5 cm’den süper macro fotoğraflar çekebilen P30 Pro Super Portre özelliğine de sahip. Hem yapay zeka hem de yenilenen HDR
algoritması devreye giriyor ve karanlıkta
da iyi portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
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Pavilion Gaming Laptop

Oyun. Ödev. Eğlence. Her zaman
başarılı olman için tasarlandı.

Arkadaki 4 kamera ve
özellikleri

Arka tarafta 40 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera 27mm’lik geniş açılı
bir lensle geliyor. Diyafram değeri de f/1.6.
OIS’de bu kamerada kullanılıyor.
2. Kamera ise 20 MP çözünürlüğünde
ve 16mm ultra geniş açıya sahip ve f/2.2
diyafram değerinde. Bu kamerayla ultra
geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz.
3. Kamera 8 Megapiksel çözünürlüğünde
ve 125mm açılı bir lens ile beraber geliyor.
5X optik zoom yapabilmemizi sağlayan
Periscope zoom lens, f/3.4 diyafram değerine sahip.
4. kamera ise TOFF lens. TOFF lens ile
beraber çok daha iyi derinlik algılayabilen
P30 Pro, hem yapay zeka uygulamalarında
hem de AR konusunda çok daha yetenekli.
Video tarafında ise merakla beklenen
4K 60 FPS desteğine P30 Pro modelinde
de yer vermeyen Huawei, AIS + OIS desteğiyle beraber başarılı düşük ışık video
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ve videoda da yakınlaştırma özelliklerine
vurgu yaptı.
Bağlantı tarafında WiFi 802.11 AC,
NFC, Bluetooth 5.0, kızılötesi gibi kablosuz bağlantılar sunan P30 Pro, üzerinde
sadece USB Type C portu ile beraber geliyor. 3.5mm jack bağlantısı firmanın daha
önceki amiral gemisi modellerinde
olduğu gibi yer almıyor.
Huawei P30 Pro’daki bir diğer
ilginç detay ise telefonda
2. Bir dahili hoparlörün
yer almaması. Ahizenin
yer almadığı P30 Pro’da ses ekrandan
iletiliyor. Ahize tarafında hoparlör olmadığı için sadece ses Type C bağlantısının
yanında yer alan ızgaradaki tek hoparlörlerden çıkıyor.
P30 Pro, Mate 20 Pro gibi 4200 mAh
batarya ile beraber geliyor. Ayrıca yine
40 Watt gücünde Huawei Supercharge
destekli adaptör de kutu içerisinden çıkıyor. Böylece P30 Pro sadece yarım saatte

yüzde 70 şarj olabiliyor. Ayrıca Mate 20
Pro’daki gibi 15 Watt’lık kablosuz şarj
ve kablosuz ters şarj özellikleri de P30
Pro’da yer alıyor.

Oyun ve eğlence makinesi

Kendinizi oyuna kaptırın

İşte ciddi performans

NVIDIA® GeForce® GTX grafik kartlarıyla
en son oyunların üstesinden gelerek
daha fazla eğlen.

Göz alıcı kenardan kenara ekran ve B&O
PLAY Ses Sisteminin ön hoparlörleri ile
aksiyonu derinden hisset.

Intel® Core™ işlemci 4 ve belirli
modellerde sunulan PCIe SSD ya da çift
depolama (HDD + PCIe SSD) ile güçlü
çoklu görev gerçekleştirmenin ve hızlı
yanıt almanın tadını çıkar.

© 2018 HP Development Company, L.P. 4 Intel, Intel Logosu, Intel Inside, Intel Core ve Core Inside,
Intel Corporation’ın veya bağlı şirketlerinin ABD’de veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır.
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TEKNOLOJİYLE
DEĞİŞEN
5 BAHAR
ALIŞKANLIĞIMIZ
Bahar mevsimi hepimizi motive eden,
hayat veren, metabolizmamızın
yeniden canlandığı eşsiz aylar.
Peki teknolojinin, binlerce yıldır
geleneklerimize yerleşmiş olan bahar
alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini hiç
düşündünüz mü? İşte, teknolojiyle
değişen 5 bahar alışkanlığımız.

B

aharın önemini anlamak için özellikle Kuzey Avrupa
toplumlarına bakmak gerekiyor. Yılın çok uzun zamanı
boyunca kapalı bir havayla karşılaşan, güneşle buluşamayan Kuzey Avrupa toplumlarında, depresyon önemli
bir problem ve bu sorunu yenmek için çoğu Avrupa ülkesinde
“güneş ışığı” simülasyonu yapabilen özel lambaların büyük
rağbet gördüğünü biliyoruz. Neyse ki, Türkiye yılın her dönemi
insanın içini ısıtan, ruhunu hafifleten güneşli havalara sahip.
Ama yine de bahar aylarının kalbimizdeki yeri çok başka. Fakat
artık bahar aylarının tadını, keyfini daha fazla sürüyor olabiliriz zira artık teknolojiyle zenginleşen yaşamamızda baharın
güzelliklerine odaklanabilmek için daha fazla fırsata sahibiz.
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4

Güneş enerjisi hep bizimle

Evet, dijital teknolojilerin bizi eve
daha fazla bağladığını söylemek
mümkün, sonuçta artık iş hayatımız bile esnek bir hal aldı ve ofiste olmasak
da evimizde bile e-maillerimize bakmak,
telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza daima
erişmek durumunda kalabiliyoruz. Ama
teknoloji artık güneş enerjisi toplayan panellerin gelişmesine ve ucuzlamasına neden oldu ve bu sayede dijital dünyadan hiç
kopmadan, uzun saatler ve hatta günler
boyunca bir elektrik prizi olmadan dijital
cihazlarımızı çalıştırmaya devam edebiliyoruz. Ev-ofis çalışmak durumunda olan
çoğu insan bahar aylarında, aracına atlayıp
güzel bir gölün kenarında bir hafta kamp
kurabilir, kuş sesleri arasında uyanıp, bütün
gün gölden balık tutarak kendine yoğun bir
bahar terapisi yapabilir ve yine de bütün
işlerini aksatmadan dijital cihazlarından
takip edebilir. Çünkü, yaşasın güneş enerjisi.

1

Elektrikli bisikletler

Bahar aylarında bisikletleri dışarı
çıkarmak, uzun uzun bisiklet sürmek
güzel bir alışkanlığımız ancak şunu
da biliyoruz ki, yaş ilerledikçe insanların
bisiklete binme alışkanlığı kayboluyor,
zira bisiklet hafif yokuşlarda bile yükse
fiziksel güç isteyen bir araç. Ama elektrikli
bisikletler sayesinde insanoğlu medeniyeti artık bu handikabı ortadan kaldırdı.
Her yaştan insan artık “o yokuşu nasıl
çıkacağım” diye endişe duymadan, bahar
aylarında gönüllerince bisiklete biniyor,
sahillerde ve orman içi yollarda bisikletiyle
keyif sürüyor.

2

Sosyal medya paylaşımları

Garip ama gerçek, sosyal medyadaki paylaşım
alışkanlıkları insanları daha fazla gezmeye teşvik ediyor. Eskiden, çoğu insan yerinden kalkıp
bahar aylarında kırlara, doğaya, şehrin kültürel merkezlerine akmak için çok daha isteksizken artık sosyal
medyada paylaşım yapmak, biraz da o ünlü özdeyişmizdeki gibi, “dostlar alışverişte görsün” motivasyonu
ile artık kapalı havalar yerini güneşe bırakır bırakmaz,
bir yere gitmek, gezmek, görmek için heyecanla plan
yapmaya başlıyoruz, bahar gezilerine çok daha fazla
önem gösteriyoruz. O zaman, elimizdeki cep telefonları, sosyal medya paylaşımları bizi daha aktif, daha
sağlıklı, daha güzel bir yaşam sürmeye motive ediyor
dersek, hiç de yanlış olmaz.

22 | www.mediamarkt.com.tr

3

Navigasyon uygulamaları

Bahar ayları gezmek tozmak için çok güzel fırsatlar doğuruyor evet ama ceplerimizde akıllı
telefonların olmadığı döneme göre artık çok
daha cesurca geziyoruz zira artık kaybolma riskimiz
çok daha düşük. Bir zamanlar sadece doğa sporları ile
uzmanlık derecesinde uğraşanların cebinde olan gelişmiş
GPS cihazları artık hepimizin cep telefonunda standart
olarak geliyor ve üç beş arkadaş bir araya gelip o ormana
kamp yapmaya, bu patikayı keşfe çıkmaya,
şu tepeye tırmanmaya daha fazla cesaret
edebiliyoruz. Zira artık akıllı telefonlu
modern dünyada, doğada kaybolmak
gibi bir tehlike kalmadı. Ve hatta çok
uygun fiyatlara edinebileceğiniz minicik ama kameralı dronle’lar
sayesinde, bulunduğumuz bölgeyi kuş bakışı
olarak onlarca metre
yukarıdan inceleyip yolumuzu yönümüzü birkaç
dakika tespit
edip gezimize devam
etmemiz de
mümkün.

5

Sosyal spor uygulamaları

Sosyal medya uygulamalarından biraz daha farklı olarak,
Endomondo gibi sosyal spor uygulamaları, bizi sadece
fitness salonlarında kardiyo yapmak, ağırlık çalışmak
konusunda değil, havalar güzel olduğunda dışarı çıkıp uzun
koşulara ve yürüyüşlere çıkmak konusunda da motive ediyor.
Rotamızı, hızımızı/süremizi, rekorlarımızı sosyal medyada
paylaşmak kadar, uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarımızla
sanal yarışlar düzenlemek, rekabet yaşamak da spor yapmayı,
aktif ve hareketli bir yaşam sürmeyi daha eğlenceli bir hale getiriyor. Bahar aylarını da bulmuşken, elbette fırsatı değerlendirip
patikalara, koşu yollarına, bisiklet yollarına daha fazla giriyoruz.
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BAHAR ALERJİSİ İLE
MÜCADELE
ETME YOLLARI
Bahar geldi. Artık havalar ısınıyor, ağaçlar o güzel
yeşil rengine kavuşuyor ve ince kıyafetler dolaptan
çıkıyor. Fakat bir sorun var: Bahar alerjisi.
Bu alerji türü ile doğru mücadele etmek ve
etkilerini en haﬁfe indirmek oldukça önemli.
Aksi durumda başkalarının keyﬁni çıkardığı
bahar ayları sizin için acı dolu geçebilir. Neyseki
günümüzde bahar alerjisinin etkilerini aza indirecek
bir dizi teknoloji bulunuyor. Bunları kullanarak baharın
etkilerini daha haﬁf bir şekilde atlatmak mümkün.
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A

lerjilerin azaltılmasında günümüzde hava temizleyiciler
öne çıkıyor. Yeni bir sezona giriş yaparken, alerjisi olanların
en büyük yardımcısı hiç kuşkusuz hava
temizleyiciler. Çetin geçen kış aylarından
sonra havaların ısınması psikolojik olarak
hepimizi mutlu ediyor. Ancak önümüzdeki ayların hapşırık ve zor nefes alma
gibi dezavantajları olduğunu unutmayın.
Birçok kişi için zor geçen bahar aylarında kendinizi rahatlatacak çözümler için
yönünüzü teknolojiye çevirin.
Hayatınızı, evinizi ve çalışma ortamınızı
alerjiyi tetikleyen etkenlerden kurtarmakla işe başlayabilirsiniz. Bu aşamada
alerjisi olan birinin en yakın dostu hava
temizleyicileri ya da hava nemlendiricileri
olabilir. Bulunduğunuz ortamın havasını
daima temiz tutmanız gerekiyor. Özellike
yatak odası bu konuda oldukça tehlikeli.
Birçok alerji hastası önemli atakları geceleri yataklarındayken geçiriyor. Çünkü
insanın solunum sistemi uyku sırasında
gün içindekine göre daha fazla gevşiyor.
Yatak odanıza bir hava nemlendiricisi
ya da temizleyici yerleştirerek işe başlayabilirsiniz. Bu sayede mümkün olan
en temiz odada uyumayı garanti altına
almış olursunuz. Sağlıklı bir gece geçirmek hiç kuşkusuz gündüz çok
daha zinde ve formda olmaya
yardımcı olur.
Evin hangi oda-

sında daha fazla vakit geçirdiğinizi tespit
edin. Çünkü ikinci aşama oraya da bir hava
temizleyicisi konumlandırmak olabilir.
Özellikle mutfağınızdaki kimyasalları
emebilecek bir hava temizleyicinin nefes almanızı ne kadar kolaylaştıracağını
tahmin edemezsiniz.

Peki doğru hava
nemlendiricisi nasıl seçilir?

Bu soruya cevap verebilmek için birkaç
kriteri bilmekte fayda var. Hava nemlendiricisinin su kapasitesi oldukça önemli.
Ayrıca susuz çalışmaya karşı emniyet
sisteminin bulunması da güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken bir kriter.
Derideki kuruluk hissini ve bunun verdiği
rahatsızlığı hafifleten hava nemlendiricileri aynı zamanda kolay nefes almayı da
sağlar. Cildinize de rahat nefes aldıran bir
hava nemlendiricisi tercih listenizde
ilk sırada konumlanmalı.
Evde alerji ile mücadele
yalnızca havayı temizlemekle bitmiyor.
Bunun için
evde oluşan

Bahar alerjisi ile mücadele etme yolları | BAHAR

tozun ve kirliliğin ortadan kaldırılması
ve bu esnadan kişiye daha fazla zarar
vermemesi de çok önemli.
Günümüzde bu kritere uygun birçok
elektrikli süpürge modeli bulunuyor.
Elektrikli süpürge satın alacağınız
zaman, özellikle bahar alerjisinden muzdaripseniz buna göre
karar vermeniz son derece
önemli. Artık elektrikli süpürgeler de bahar
alerjisi ile mücadelede
kişinin yanında.
Elektrikli süpürge
satın alırken mutlaka HEPA filtresinin olup
olma-

DYSON Animal Pro 2
Torbasız Süpürge
DYSON Animal Pro 2 torbasız süpürge, sunduğu hareket kabliyeti ile
dikkat çekiyor. 360 derece temizlik
olanağı sunan elektrikli süpürge tamamen astım ve alerji hastalarının
dostu olmak için tasarlanmış. Alerjenleri kolayca yakalayan süpürge,
Dyson’ın en verimli siklonları pisliği, tozu ve mikroskobik
parçacıkları yakalar.
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dığına bakmak gerekiyor. NASA tarafından geliştirilen bu filtre, havada uçan
tozları yakalama ve içine hapsetme konusunda oldukça yetenekli. Eski tip bir
elektrikli süpürgenin en büyük sorunu
hiç kuşkusuz yerden çektiği kirliliği arkadan toz olarak dışarı vermesi. Yeni
nesil elektrikli süpürgeler bu sorunun
üstesinden geliyor. Bu yüzden tercihinizi
alerji dostu bir elektrikli süpürgeden yana
kullanmalısınız.
Bildiğiniz gibi elektrikli süpürgeler toz
torbalı ve toz torbasız olarak ikiye ayrılıyor.
Toza alerjisi olanlar alerjilerinin tetiklenmemesi adına tercihlerini toz torbasız bir
elektrikli süpürgeden yana kullanabilirler.
Bu elektrikli süpürgelerde de HEPA filtresi
bulunuyor. Bu sayede süpürge, havada
uçuşan partikülleri kolayca arındırıp ev
sahiplerine temiz bir hava bırakabiliyor.
Ancak, toz torbalı bir elektrikli süpürge
tercih edecekseniz o zaman mutlaka torbanın ağzının kolayca kapandığı modellere bakmalısınız. Böylece toz torbasının
ağzını, havayı dışarı vermeden hızlıca
kapatabilirsiniz.
Elektrikli süpürgelerde kullanabileceğiniz bazı aksesuarlarla da alerjinin etkilerini azaltmak mümkün. Bunun için turbo
başlıklar bulunuyor. Sert zeminlerde ya da
kanepelerde başarısını gösteren başlıklar
yakalanması zor hayvan tüylerini ve tozları
kolayca yakalayabiliyor.
Buharlı yer temizleyicileri de alerjisi
olanların imdadına yetişiyor. Kimyasal
kullanmadan temizlik yapan temizleyiciler
farklı yüzeylerde başarılı temizlik sağlıyor.
Evi süpürdük, havayı nemlendirdik.
Ancak bunlar alerji ile mücadele için yeterli değil. Günümüzde alerji modu olan
çamaşır makineleri de bulunuyor. Bu makineler alerji modu sayesinde kıyafetlerin
üzerinde kalan polen, deterjan kalıntısı
ve hayvan tüyünü yok edebiliyor. Bu da
tabiki alerji hastası olanlar için büyük bir
rahatlık. Hijyenik ve sağlıklı çözümler
sunan yeni nesil çamaşır makineler üç işi
birden yapıyor. Hem kişiyi, hem kıyafetleri
hem de doğayı koruyor. Enerji tasarrufu
konusunda da başarılı olan makineler su
ve elektrikli tüketimini düşürerek cebinizin de dostu oluyor.
Gördüğünüz gibi bahar aylarında alerji
ile mücadele etmek teknoloji sayesinde
oldukça kolay. Eğer bahar alerjiniz varsa
ve siz de diğer insanlar gibi baharın gelişinden yalnızca keyif almak istiyorsanız
bu teknolojilerle tanışmak için daha fazla
geç kalmayın.
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YENİ BAŞLANGIÇLAR
MEVSİMİ!
Yılın farklı ayları hatta mevsimleri hepimizde farklı
duyguları ateşliyor. Yaz aylarında kıpır kıpır tatil
moduna girmeye başlarken kış aylarda beyazın
büyüsüne kendimizi kaptırıyoruz. Her ne kadar
artık günümüzde yaşanan küresel ısınma nedeniyle
mevsimlerde büyük değişikliklerle yaşansa da
ayların bize hissettirdikler uzun bir süre daha
değişmeyecekmiş gibi duruyor. Bu mevsimlerden
bizi harekete geçiren ise hiç kuşkusuz bahar.
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B

ahar aylarının gelmesiyle birlikte
hayatımızda yeni başlangıçlara
adım atıyoruz. Hatta yaşamımızı
değiştirecek önemli kararlar alıyoruz. Siz de bu zamana kadar aldığınız
kararları bir gözden geçirirseniz bunların
önemli bir kısmını bahar aylarında aldığınızı göreceksiniz.
Yen başlangıçlar, yeni umutlar anlamına
gelen bahar ayları satın alma kararlarımızı
da önemli derecede etkiliyor. Kendimizi
dışarı attığımız ve mevsim geçişini iliklerimize kadar hissettiğimiz bahar aylarını
renklendirecek yeni teknolojik ürünlerle
kendinizi şımartabilirsiniz.
Son aylarda çıkan yeni teknolojik ürünler
bahara hızlı ve keyifli bir giriş yapmanızı
sağlayabilir. Aynı zamanda bahar aylarında
bu teknolojik ürünlerin daha fazla kullanım
alanı sunduğunu unutmamanız gerekiyor.
Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla daha
fazla dışarı çıkıyor, dışarıda da daha fazla
vakit geçiyoruz. Durum böyle olunca sahip
olduğumuz teknolojik oyuncakları kullanabilmek için çok daha fazla alanımız oluyor.
Örneğin, doğanın en güzel renklerini
bize gösteren bahar ayının yeşilini çekmek
için kendinize yetenekli bir fotoğraf makinesi satın alabilir ya da bunu yaparken
telefon yeteneklerini de kullanmalıyım
diyorsanız yeni bir akıllı telefon tercih
edebilirsiniz. Yeşilin tonlarını en doğru
şekilde yakalayabileceğiniz parklarda ve
ormanlarda aynı zamanda müzik zevkinizi
katlayacak bir kablosuz hoparlör de size
keyifli bahar günleri yaşatabilir.
Yaz için hazırlıklarla da bahar ile birlikte
başlıyor. Eğer, yaz tatilini planladıysanız
muhtemelen bu tatili teknolojik ürünlerle
daha eğlenceli hale getirmek isteyeceksiniz. Bunun için satın alabileceğiniz birçok
oyuncak bulunuyor.
Şimdi bahar aylarınızı çok daha keyifli
şekilde geçirmenize yardımcı olacak teknolojik ürünler yakından bakalım.

Yeni başlangıçlar mevsimi | BAHAR

APPLE iPhone 8 Plus
64GB Akıllı Telefon

iPhone 8 ailesi iki farklı
boyutu, güçlü A11 işlemcisi,
tamamı camdan olan dış
görünüşü, suya ve toza
dayanıklılığı, kablosuz
şarj olma özelliği ve farklı
kapasite seçenekleri ile
takipçilerine birçok avantaj
sunuyor.

Her işinizi gören bir telefon

Uzun süredir aynı akıllı telefonu kullanıyorsanız, bu ay yeni bir tane satın
almak için doğru ay olabilir. CES 2019 ve
MWC 2019 etkinliklerinin geride kaldığı
bahar aylarıyla yepyeni akıllı telefonlar
mağazalardaki yerlerini almaya başladı.
Birçok yeni özelliği ile elini oldukça kuvvetlendirmiş onlarca yeni akıllı telefon
modeli bulunuyor. Satın alma kararı verirken kendi kriterlerinize göre en doğru
telefonu seçebilir ve bahara hızlı bir giriş
yapabilirsiniz. Unutmayın! Bu telefon sizi
aynı zamanda yaz kozunuz.
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Mobiliteyi artırın

Müzik dinlemek için akıllı
telefonun hoparlörü gereken
moda girmenize yardımcı olamayabilir. Kalabalık bir grupla
vakit geçirecekseniz çantanıza
bir kablosuz hoparlör atabilirsiniz. Böylece geçirdiğiniz vaktin çok daha keyifli
olduğuna şahit olacaksınız.
Kablosuz hoparlörlerin ilk
kullanımdan sonra ‘İyiki almışım’ dedirtecek bir ürün
olduğunu söyleyebiliriz.

Sağlıklı yaşama
ilk adım

Baharda spora başlayacak olabilirsiniz. Böyle
bir durumda kablosuz hoparlörden ziyade kablosuz
kulaklık işinize daha çok
yarayacaktır. Açık havada
spor yaparken size ağırlık
yapmayacak ancak müzik
zevkinden de mahrum etmeyecek bir kablosuz kulaklık tercih etmelisiniz.
Satın alacağınız kablosuz kulaklıkta dikkat etmeniz gereken bir başka
kriter ise şarj süresi.
Spor süresince sizi yarı yolda bırakmayacak bir kablosuz kulaklık keyfinizi
katlayacaktır. Günümüzde birçok kablosuz kulaklığın başarılı şarj süreleri
sunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca
kulaklığınızı seçerken kulak içi bir
kulaklıkla mı yoksa kulak üstü bir
kulaklıkla mı rahat edeceğinize
karar vermeniz gerekiyor. Spor
esnasında kullanılacak olan bir
kulaklığın sizi konfor konusunda
son derece memnun etmesi lazım.
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Her köşe bir fotoğraf karesi

Uzun zamandır amatör olarak fotoğrafçılık yapmaya başlamak istiyor ancak
bunun için gereken enerjiyi bulamıyorsanız, bu bahar ayları doğru zaman olabilir.
Şehrin her bir köşesinde doğanın renklerini yakalayacak detaylar bulabilirsiniz. Bunun için elinizde ihtiyaçlarınızı
karşılayacak bir dijital fotoğraf makinesi
olmalı. Günümüzde her bütçeye uygun
bir fotoğraf makinesi bulunuyor.
Siz de kendinize göre en uygun olanı
seçip uzun zamandır hayalini kurduğunuz fotoğrafçılığa bu aylarda başlayabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraflardan sonra
özgüveniniz de artaracaktır. Emin olun,
doğa bunun için elinden geleni yapacak.

Fotoğrafları ölümsüzleştirin

Çektiğiniz fotoğraflar hayranlık uyandıracak derecede başarılı olmaya başladığında bunları ölümsüzleştirmek için elinizde
basılı bir kaynak olsun isteyebilirsiniz.
Portatif fotoğraf yazıcıları sayesinde
bir fotoğrafı bastırmak için fotoğrafçıya
gitme derdi ortadan kalkıyor.
Kompakt boyutlardaki yazıcılar sizinle
her yere gelebilecek yapıda. Bu sayede
çektiğiniz bir fotoğrafı anında ölümsüzleştirebilirsiniz.

Hayal edin…

Yeşilin her tonunu gözünüzle görebildiğiniz bir ormandasınız. Elinizde fotoğraf
makineniz var kulağınızda ise en sevdiğiniz müzik çalıyor ya da etrafınızdaki
insanlarla çalan hafif müziğin keyfini
çıkarıyorsunuz.
Dostlarınızla çektiğiniz her fotoğrafı
anında ölümsüzleştirebilecek bir oyuncağınız bile var.
Unutmayın! Bahar, yeni başlangıçlar
demek. Tadını çıkarın!
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İÇİNİZİ FERAHLATACAK,
SAĞLIKLI VE LEZZETLİ
SMOOTHIE TARİFLERİ
Yaz aylarının bir adım öncesi olan bahar geldi çattı.
Yaza sıkı bir giriş yapabilmek için bu aylarda elimizden geleni
yapmalı ve formumuzu korumaya dikkat etmeliyiz.
Düzenli spor yapmanın yanında yediğinizi ve içtiğinize
özen göstermek son derece önemli.

S

ağlıklı gıdalarla yaz hazırlığınızı
destekleyebilirsiniz. Bunun için
son yılların popülerleşmiş içeceği
smoothieler işinizi görecektir.
Sağlıklı olmalarının yanında hızlı hazırlanmaları nedeniyle de birçok kişinin
tercihi olan smoothieler içindeki birçok
gıda sayesinde gün boyu zinde ve enerjik
olmanıza da yardımcı olur. Ayrıca tadını
sevmediğiniz ama son derece sağlıklı olan
sebzeleri de smoothienin içinde farketmeden içebilirsiniz.
Taze meyve ve sebzelere yapılan bu sağlıklı ve lezzetli içecekler için sayısız tarih
verebilmek mümkün. Protein açısından
oldukça zengin olan smoothieleri sıkıcılıktan kurtarmak için birçok alternatif
deneyebilirsiniz. Kendi yaratıcılığımı konuşturarak yeni tarifler ortaya çıkaracak
vaktim yok diyenlerdenseniz bu tarifler
tam size göre.
Sağlıklı ve formda kalmak için hazırlayabileceğiniz smoothieler için tek ihtiyacınız
olan bir smoothie makinesi. Günümüzde
oldukça uygun fiyatlarla satın alınabilen
bu ev aleti ile sağlıklı bir dünyanın kapı-

36 | www.mediamarkt.com.tr

İçinizi ferahlatacak, sağlıklı ve lezzetli smoothie tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Biraz sarı biraz yeşil
Mevsim sebze ve meyvelerini bu tarif ile bir araya getirebilirsiniz. İçinde
şeftalinin ve yaban mersininin yanında
salatalığın da olduğu tarif size kendinizi
tıka basa doymuş gibi hissettirecektir.
İşte malzemeler:

Malzemeler

1 orta boy salatalık
Yarım fincan yaban mersini
Yarım büyük şeftali
1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Yarım bardak hindistan cevizi suyu

larını aralayabilirsiniz.
Yeni başlangıçları simgeleyen bahar
mevsiminde kendinize yeni bir alışkanlık
kazandırmak için mutlaka smootielerin
renkli dünyasına giriş yapın. Pişman olmayacaksınız!
İşte baharın tüm yeşilliklerini ve meyvelerini diyetinize sığdırabileceğiniz birbirinden lezzetli smoothie tarifleri.
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ELECTROLUX EKF3300 Filtre Kahve Makinesi

Tazeleyici bir lezzet

İçinizi ferahlatacak içecekler havalar ısındıkça daha
popüler olsa da bir filtre kahvenin yerini hiçbir şey tutmaz.
TELECTROLUX EKF3300 Filtre Kahve Makinesi ile yapılan
kahveler de bunun en güzel örneği. Işıklı açma kapama
düğmesi, İki taraflı su seviye göstergesi, Açma /Kapama
düğmesi, Yapışmaz ısı taban makinenin kozları arasında.

Sabah uyandınız ve
güne tazelenmiş bir şekilde
başlamak istiyorsunuz. Eğer
yoğun bir iş temponuz varsa
buna gerçekten de ihtiyacınız
var. Bu smoothienin size istediğinizi vereceğinden emin olabilirsiniz.

Malzemeler

1 su bardağı kıyılmış ananas
Yarım muz
Yarım fincan vanilyalı yoğurt
Yarım fincan buz
Çeyrek fincan yağsız süt

Marul ve ıspanak yanına
muz ve çilek
Meyve ve sebze sayısının smoothienizde
dengeli olmasını istiyorsanız, tatları birbirine karışan bu lezzet tam size göre.

Malzemeler

1 adet muz
Yarım fincan kıyılmış marul
Yarım bardak ıspanak
1 yemek kaşığı badem yağı
Yarım fincan çilek
Çeyrek fincan badem sütü

Ananas harmanı
Smoothieler sizi yaza sağlıklı bir şekilde
hazırlamaya yardımcı olurken kahvaltınızı
da en iyi şekilde yapmanızı sağlar. Makine-

Malzemeler

Yarım bardak süzme peynir
Çeyrek su bardağı süt
2 su bardağı kıyılmış ananas
Çeyrek çay kaşığı vanilya
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nize atacağınız biraz kahvaltılık malzemeler
ve meyveyle öğlen yemeğine kadar olan tüm
ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
2 adet buz
2 tatlı kaşığı bal
Bir tutam hindistan cevizi ve bir tutam tuz
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Sadece sebze
olsun diyenlere
Kahveli aromalar için
Eğer bir kahve bağımlısıysanız bunu smoothienizde de yaşatabilirsiniz. Bunun için yaklaşık altı
adet malzemeye ve smoothie makinesine ihtiyacınız var. İşte tarif:

Malzemeler

Yarım bardak soğuk sert kahve (Tercihen espresso)
Yarım fincan süt
1.5 yemek kaşığı şeker (Tercihen kahverengi şeker)
Çeyrek çay kaşığı tarçın
Yarım bardak buz
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Çok fazla karıştırmayı sevmiyor olabilirsiniz. Hatta meyveyle
de aranız olmayabilir. Bu durumda lif bakımından son derece zengin, sebzeli bir smoothie
tüm ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Malzemeler

Çeyrek su bardağı sebze suyu
Yarım salatalık
3 lahana yaprağı
Yarım limon suyu
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KENDİ PİZZANIZI
KENDİNİZ YAPIN
Gerek kültürümüze yakın olması, gerek pide
ve benzeri yiyeceklerimize çok benzemesi
sebebiyle pizzayı çok seviyoruz. Lezzetli
hamuru, bol peynir sosuyla pizza yapmak
dünya üzerindeki en eğlenceli uğraşlardan
biri diyebiliriz. Malzemelerin sınırsız olması ve
görece kolay bir yapısının olması bu yemeği
bizim için bir adım daha öne çıkarıyor.
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PHILIPS HD7301
Çay Ustası
Çay Makinesi
Evinizde yaptığınız
lezzetli yemekleri sıcak
bir çay ile daha da keyifli
hale getirebilmek için
mutfağınızda bir adet
PHILIPS HD7301 Çay
Ustası Çay Makinesi yeter.
1.9 litrelik su haznesiyle
kalabalık için de ideal olan
çay makinesi, 360 derece
döner taban, otomatik
sıcak tutma, kablo sarıcısı,
çıkarılabilir kireç önleyici
filtre gibi özellikleriyle öne
çıkıyor.
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Y

ine de kolay gibi görünen ama dikkat edilmezse tüm emeğinizi mahvedecek bir iki detay bulunuyor.
Bunlardan ilki elbette pizza hamurunu doğru hazırlamak, diğeriyse malzeme
dengesini iyi kurabilmek.
Eğer hamuru kötü yaparsanız aşırı şişen
pizza tabanı sizin keyfinizi bozacaktır. Eğer
malzemeyi çok abartır ve her şeyi aşırı koyarsanız da bu kez pizza tabanı fazla yükü
kaldıramayacak ve pizzanız tam istediğiniz
kıvamda olmayacaktır.
Pizza hamurunu yapmak özen ve dikkat
ister;
- 5 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı instant kuru maya
- 1 yemek kaşığı şeker
- ½ yemek kaşığı tuz
- 2.5 su bardağı ılık su
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
Pizza hamuru için malzemeleri geniş bir
kaba alıyor ve yoğuruyoruz. Yaklaşık 5 - 7
dakika arası yoğurup oldukça yumuşak bir
doku elde ediyoruz. Ardından kabı streç film
veya örtü yardımıyla kapayarak 45 dakika
mayalanmaya bırakıyoruz.
45 dakikanın ardından iyice mayalanan
hamur artık hazır hale geldi. Size verdiğimiz
ölçü ile ister iki orta boy pizza, isterseniz de
dev boy pizza yapabilirsiniz.
Gelelim bir diğer önemli nokta olan pizza
sosuna;
- 3 orta boy domates
- 4 yemek kaşığı domates salçası
- 3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı fesleğen ve kekik
Sosu yapmaksa çok daha basit. Domatesleri bir güzel rendeleyin ve ayrı bir kaba alın.
Ardından 3 diş sarımsağı rendeleyin ve domates rendesinde 2 - 3 dakika karıştırın. Sert
karıştırmayın. Burada amacımız sarımsağın
aromasını iyice yayabilmek. Ardından salça
ile beraber malzemeleri de ekleyerek sosu
kıvama gelene kadar karıştırın.
Bu noktadan sonra fırını artık hazır etmemiz gerekiyor. Fırını 200 derecede çalıştırın.
Ardından fırın tepsisine pizzayı bir güzel
açın. Ardından pizza sosunu iyice yayarak
hamuru çevreleyin. Burada tüm sosu kullanmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan kadar
kullansanız yeterli.
İşte bu noktadan sonrası tamamen size kalıyor. Kaşar peyniri, mozarella, parmesan, beyaz
peynir, sucuk, sosis, fesleğen, domates, zeytin,
biber, pastırma… Kısaca aklınıza ne gelirse.
Pizza malzemelerini tamamen hazırladıktan
sonra, tek yapmanız gereken onu 30 dakika
fırında pişirmek. Afiyet olsun.
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TRİPOD MU MONOPOD MU?
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Tripod mu monopod mu? | OBJEKTİF

Fotoğraf tutkunları için tripod mu monopod mu sorusu mutlaka
yanıtlanması gereken önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor.
Bu yazımızda sorunun yanıtını arıyoruz.
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F

otoğraf çekmek temelde fotoğraf
makinesi ile yapılıyor olsa da (günümüzde cep telefonları da fazlasıyla
bu iş için kullanılıyor) beraberinde
bazı aksesuarların gerektiği de tartışılmaz
bir gerçek.
Özellikle fotoğraf konusunda iddialı
olan kullanıcıların objektif, tripod, flaş,
monopod ve benzeri gibi aksesuarlara sahip
olması da gerekiyor.

Tripod mu monopod mu?

Konu fotoğraf makinesini bir yere sabitleyerek çekmek olduğunda kullanabileceğimiz en
önemli aksesuarların başında tripod yani üç
ayaklar gelir. Bu yardımcılarımızın elimizde
taşıyabilecek kadar küçük olanları bulunduğu
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gibi boyumuzu aşan ve çok ağır cihazları bile
taşıyabilecek sürümleri de vardır.

Tripod mu monopod mu?

Tripodlar genelde uzun süreli pozlamalarda, kendimizi de kadraja almak istediğimiz
ve etrafta kimsenin olmadığı durumlarda,
Timelapse yani zaman atlamalı çekimlerin
yapılacağı durumlarda ve düşük ışık şartlarında fotoğraf makinesini sabitlememiz
gerektiği yerlerde kullanılır. Ek olarak video
çekimlerinde de tripod kullanılır.
Tripodlar özelliklerine göre genelde 100
TL ile 10 bin TL arasında fiyatlarla satılır.
Elbette bu aksesuarların fiyatlarını belirleyen şey üretildikleri malzeme, taşıdıkları
ağırlık ve ek özelliği olup olmadığına (me-
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sela katlandığında çok küçük olabilmeleri
gibi) göre değişir.
Monopodlar ise üç ayaklı tripodlardan
farklı olarak tek ayağa sahiptir. Bu da beraberinde mutlaka birinin tutarak kullanması gerektiği anlamına gelir. Monopodlar
ağırlıklı olarak bir kullanıcının tutarak bir
çekim yaptığı durumlarda tercih edilir.
Bu da video çekimleri, seri halde fotoğraf
çekilmesi gereken etkinlik, fuar ve benzeri
ortamlarda monopod kullanımının tercih
edilmesini getirir.

Hangi tercih edilmeli?

Fotoğrafla ciddi olarak ilgileniyorsanız
çantanızda minik de olsa bir adet tripod
bulunmalı. Bu sayede fotoğraf makinenizi bir masaya ya da yere koyarak çekim
yapabilirsiniz. Bu mini tripod konusunda
daha detaylı bilgi almak isterseniz daha
önce yine bu sayfalarda yayınlanmış ilgili
yazıyı okuyabilirsiniz.
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Normal boyutta bir tripod kullanımı biraz daha profesyonel ya da ciddi çekimler
yapacağınız işler için gerekeceğinden dolayı, sağlam, fotoğraf makinenizi taşıyacak,
kullanışlı bir tripodunuzun olmasını da
öneririm.
Monopod ise daha çok seri çekim yaptığınız ve makineyi uzun süre taşımanın
sizi yoracağı ortamlarda işe yarayacaktır.
Tripoda göre oldukça hafif olan monopodlar
pratik olmaları sebebiyle de tercih edilebilir.
Ancak iki aksesuar kullanım alanlarının
ve yöntemlerinin farklı olduğunun altını
çizmek isterim.
Günün sonunda fotoğraf konusunda ciddi
bir kullanıcı iseniz mutlaka sahip olmanız
gereken bir aksesuar da tripod modelleri
oluyor. Ayrıca zaman zaman kullanacağınız
bir aksesuarın da monopod olabileceğini
unutmamak da fayda var. En azından bu
tarz çözümleri bilmeniz çekimlerinizde
size fayda sağlayacaktır.
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YENİ AYNASIZ:
FUJIFILM X-T30
Fotoğraf alanında önemli bir takipçi kitlesi
bulunan marka, yeni aynasız fotoğraf makinesi
Fujiﬁlm X-T30 modelini duyurdu. Yeni modelin
temel özelliklerine bu yazıda göz atıyoruz.
52 | www.mediamarkt.com.tr
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H

er sektörde bilinen ve özel bir
takipçi kitlesi olan markalar ve
ürünler vardır. Fotoğraf sektöründe bu markalardan biri ise
Fujifilm. Marka çok iddialı olmasa da
ürettiği fotoğraf makineleri ile belli bir
kitlenin ilgisini çekmeyi başarıyor. Aynasız fotoğraf makinesi alanında da son
yıllarda üretim yapan markanın en yeni
modeli ise X-T30 oldu.
Firmanın bu yeni modeli ailenin büyük
abisi X-T3’ün biraz daha hafifletilmiş bir
sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Fujifilm
benzer bir stratejiyi önceki model ailesi
olan X-T2 ve X-T20 ürünlerin de uygulamıştı. Bu ‘hafifletmek’ vurgusu hem teknik
özellikler hem de fiyat açısından geçerli.
Fotoğraf makinesi 26.1 Megapiksel
APS-C X-Trans BSI-CMOS 4 sensör kullanıyor. X-Processor 4 ima işlemcisi ile
gelen Fujifilm X-T30, Hibrit AF sistemi
ve 425 netlik noktasına sahip. Saniyede
30 kare 1.25X kroplu ve kropsuz saniyede
20 kare fotoğraf çekebilen üründe 2.36
mliyon piksel çözünürlüklü OLED bir
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dijital vizör bulunuyor.
3 inçlik döndürülebilir dokunmatik
ekran, 4K 30 fps video kayıt, kulaklık
desteği de sunan USB Type-C bağlantı
yuvası gibi özellikler fotoğraf makinesinin
diğer fonksiyonları arasında yer alıyor.

Yüz takibi özelliği

Fotoğraf makinesinin ilginç bir özelliği
daha bulunuyor: Yüz takibi. Evet bu çok
yeni bir teknoloji değil ama yüz takibi ile
beraber göz takibi de geliyor. Hatta Fujifilm
bu olayı epey abartmış ve sağ göz ya da sol
gözü takip et komutu da verebiliyorsunuz.
Bu sayede konu hareket etse bile netlik de
onunla beraber takip edilebiliyor. Özellikle video çekimlerinde işe yarayacak
bir özellik. Seri çekim fotoğraflarda da
kullanılabilecek bir teknoloji.

Joystik kumanda

Fotoğraf makinesinin arka yüzünde
bulunan joystik şeklinde tuş ile ürünü
kontrol etmek kolay hale getirilmiş. Bu
joystik ile menülerde gezinmek ve seçim
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yapmak gibi işler halledilebiliyor.
Öte yandan önceki Fujifilm modellerinde olduğu gibi X-T30’da da bolca duğme
bulunuyor ve bunlar üst tarafa konumlandırılmış. Dial olarak adlandırılabilecek bu
düğmelerle filmli fotoğraf makinelerinde
olduğu gibi ISO ayarı, çekim modu ve poz
telafisi gibi fonksiyonlar düzenlenebiliyor.
Ayrıca deklanşör tuşu gibi detayların
retro fotoğraf makinelerini andırdığını
da belirtelim.

Döndürülebilir ekran

Fotoğraf makinesinde döndürülebilir
ve dokunmatik bir ekran var. Ama bu
ekran sadece düşük ve yüksek açılarda
kullanılmak üzere tasarlanmış. Yani kendinizi çekerken ekranı görmeniz mümkün
değil. Bu konuda biraz daha ergonomik
olabilirdi Fujifilm.
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Eski film efektleri

Fotoğraf makinesinde eskiden kullanılan filmlerin efektini veren renk profilleri
de bulunuyor. Bunlar arasında Provia,
Velvia ve Astia gibi seçenekler yer alıyor.

Kulaklık çıkışı da var

Fujifilm X-T30’da video çekimlerinde
harici bir mikrofon kullanmak için bir giriş bulunuyor. Ayrıca bilgisayar bağlantısı
için de kullanılan USB Type-C bağlantısı
aynı zamanda kulaklık desteği de sunuyor. Yani buraya uyumlu bir kulaklık ya
da dönüştürücü taktığınızda sesleri de
duyabiliyorsunuz. Güzel bir özellik.
Fujifilm X-T30, geleneksel tasarımla
yeni teknolojiyi harmanlayan bir fotoğraf
makinesi olmuş. Markanın tutkunlarının
seveceği bu model, retro tutkunları da
mutlu edecek gibi görünüyor.
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UYKU DÜZENİ
OLUŞTURMANIZA
YARDIM EDEN
TEKNOLOJİK
ÜRÜNLER
Kaliteli uykunun insan sağlığı için ne kadar
önemli olduğu sürekli olarak uzmanlar tarafından
hatırlatılıyor. Günlük hayatta enerji dolu ve
zinde olabilmek için kendinize bir uyku düzeni
oluşturmak gerekiyor. Teknoloji, hayatımızın birçok
alanında olduğu gibi bu konuda da bizim yanımızda.
Çıkan yeni nesil teknolojik ürünler sayesinde daha
kolay bir şekilde uyku düzeni oluşturabiliyoruz.
Hatta gece boyunca ne kadar kaliteli uyku
uyuyabildiğimizi bile takip edebiliyoruz.

B

ahar ayında yeni bir başlangıç
yapmak istiyorsanız, kendinize
kaliteli bir uyku düzeni oluşturmakla işe başlayabilirsiniz. Bu
hem sizin ruhsal hem de fiziksel olarak son
derece iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.
Uyku düzeni oluşturmadan önce bazı
uyaranları, günün belirli saatlerinden
sonra rafa kaldırmanız gerekiyor. Örneğin,
ekranlar. Kendiniz için planladığınız uyku
saatinizden yaklaşık bir saat önce ekranlara
bakmayı bırakmanız gerekiyor. Evet, buna
akıllı telefonlar da dahil. Sosyal medya gezintilerinizi ya da internet aramalarınızı
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daha erken saatlerde yapmanızda fayda var.
Uykuya geçme aşamasındayken telefon ile
uğraşmanın uykunuzu kaçırdığı uzmanlar
tarafından doğrulanmış bilimsel bir gerçek.
İşte kaliteli bir uyku düzeni oluştururken
size son derece yardımcı olan teknolojik
ürünler...

Akıllı telefonlar

Telefonla uğraşmak uyku kaçırsa da onu
verimli bir şekilde kullanarak uyku düzeni
oluşturma sürecinde dahil edebiliriz. Artık
telefonlarda yatma zamanını düzenleyen yerleşik uygulamalar yer alıyor. Böyle bir uygu-

lama telefonunuzda olmasa bile
bazı uygulamalar telefonunuzun
uyku sırasında sizin hareketlerinizi
takip etmesine yardımcı oluyor. Bu
sayede gecenin hangi kısımlarında
derin uykuda olduğunuzu görebilirsiniz. Akıllı telefonun bu faydasından
yararlanmak için onu yatağınızın bir
köşesine yerleştirmeniz yeterli.
Ayrıca mutlaka telefonunuzun ekranına bakarak vakit geçirmeniz gerekiyorsa,
onu mutlaka gece modunda kullanmalısınız. Böylece göz sağlığınızı daha iyi bir
şekilde koruyabilirsiniz.
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Akıllı bileklikler

Tabi uyku düzeni oluşturmak için tek
gereken akıllı telefon değil. Birçok kişi
gibi siz de telefon ile uyumaktan hoşlanmayabilirsiniz. Bu yüzden bileğiniz için
oldukça şık duran akıllı bileklikler işinize
daha çok yarayacaktır. Günümüzde hem
kalp atış hızını ölçen hem de uyku takibi
yapan çok sayıda akıllı bileklik bulunuyor.
Kendi tercihinize ve bileğinize göre bir bileklik seçebilirsiniz. Gerisini ona bırakın.
Gün içinde ne kadar aktif olduğunuzu da
takip eden akıllı bileklikler sizi uyumanız
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ve uyanmanız gereken saatlerde uyarmaya
da programlanabiliyor. Yani kendinizi
onun yönlendirmesine bırakmanız yeterli.

Akıllı ampuller

Uyku düzeni oluştururken yalnızca uyku
takibi yapmak yeterli değil. Bu aşamada
yatak odanızın da kaliteli ve düzenli bir
uyku için tasarlanmış olması gerekiyor.
Günümüzde popülerliği artmaya başlayan
akıllı ampuller yeri geldiğinde gün ışığı
taklidi yaparak sizi uyandırabiliyor. Çalar
saatin yüksek sesi yüzünden negatif bir
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şekilde uyanmak yerine sizi doğal bir
şekilde uyandıran akıllı ampuller aynı
zamanda akşamları dinlendirici ışığıyla
yorgunluğunuzu atmanızı sağlar. Böylece
sizi iyi bir gece uykusuna hazırlar. Ortamın
ışığını olması gerektiği seviyede kolayca
ayarlamanızı sağlayan ampuller konsantre
olma konusunda da size yardımcı olur.
Unutmayın! Işık, ruh halimizi ve davranışlarımızı doğrudan etkiliyor. Bu yüzden
akıllı ampuller günlük rutinlerinizden
aldığınız anları daha keyifli bir hale getirebiliyor. Aynı zamanda evden çıktı-

ğınızda ışıkları açık unutmak gibi bir
telaşa da kapılmanıza neden yok. Akıllı
telefonunuzdan tüm ampullerinizi söndürebilirsiniz.

Saatli radyolar

Önceki teknolojik ürünlere göre saatli
radyolar çok daha uzun süredir hayatımızda var. Uzun yıllardır kullanılan
saatli radyolar tabiki birçok ürün gibi
günümüze evrim geçirerek geldi. Örneğin,
artık kablolarından kurtuldular. Yüksek
sesli, rahatsız edici bir alarm yerine saatli

radyonuzdan istediğiniz radyo kanalını
dinleyerek güne başlayabilirsiniz.
Gözlerinizi açar açmaz saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız PHILIPS AJ4800
Alarm Saatli Radyo sizin en iyi dostunuz
olabilir. Zamanı yansıtma özelliği bulunan saat istediğiniz her yüzeye saati
yansıtabilir.
Böylece uyanır uyanmaz karşınızda
saati görürsünüz. Aynı zamanda nazik
uyandırma yeteneğine sahip olan saatli
radyo, sesi kademeli olarak artırır.
Hemen baş ucumuzda duran saatli

radyolar artık pek çok özelliği sayesinde
pratik bir kullanım sağlıyor. İşlevselliğinin
yanında radyoların oldukça şık tasarımlara ve modern çizgilere sahip olduğunu
söylemeliyiz.
Güne rahat ve zinde bir şekilde uyanmak için atacağınız adımlarda teknoloji
dostunuz olmaya devam edecek. İlerleyen
yıllarda kaliteli ve düzenli bir uyku için
daha birçok yeni teknolojik ürünün karşımıza çıkacaktır. Şimdilik tüm gelişmeleri yakından ve heyecanla takip etmeye
devam ediyoruz.
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
EV YAŞAMINI NASIL
DEĞİŞTİRECEK?
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O

tomobilinizle geri geri park ederken, arkanızı gösteren kameradan gelen görüntüyü kullanmaya
alışkınsınızdır. Bu görüntü üzerinde aracınızın sınırlarını gösteren, direksiyonu çevirdikçe aracın hangi noktaya
gireceğini göstermek için sağa sola kıvrılan çizgilerle park işleminizi güvenle
tamamlamak artık hayatımızın olağan
bir parçası, değil mi?
Oysa bu, fark ettirmeden hayatımıza

girmiş çok başarılı bir artırılmış gerçeklik
uygulaması ve bu teknolojiden sonra geri
geri, hatta yan/paralel park etmek artık
çok daha sorunsuz ve pratik bir işleme
dönüşmedi mi?
Benzer şekilde, bir müzeyi gezerken
telefonunuzun kamerasını bir esere çevirdiğinizde o eserle ilgili bilgileri sesli
veya yazılı olarak alabildiğiniz müze uygulamaları, ya da kamerayı açtığınızda
yolların, caddelerin görüntüsü üzerine

çizgiler çizerek size gideceğini yönü gösteren navigasyon uygulamaları, artırılmış
gerçekliğin başarılı bir şekilde hayatımıza
adapte edilmiş diğer uygulamaları.
Ancak bu teknoloji sadece navigasyon
ve müze uygulamalarında kısıtlı kalmayacak. Ev yaşantımıza da büyük kolaylıklar
getirecek uygulamalar ya şimdiden bizi
bekliyor, ya da yakında karşımıza çıkıp
bizi şaşırtmak için gün sayıyorlar. Peki
nedir bunlar?

Artırılmış gerçeklik
teknolojisi kısa süre
sonra hayatımızın
vazgeçilmezi
olacak şekilde emin
biçimde gelişiyor.
Turizm sektöründe,
otomobillerimizde,
bazı minik telefon
uygulamalarında
artırılmış gerçeklik
teknolojisini çoktandır
kullanıyoruz ama bu
teknoloji yakın gelecekte
ev yaşantımızı da köklü
şekilde değiştirecek.
Peki nasıl?
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Çocukların eğitimine katkı için
artırılmış gerçeklik

Şu anda mobil uygulama pazarlarında
bulabileceğiniz en başarılı artırılmış gerçeklik uygulamalarından bazıları, çocukların eğitimine odaklanmış uygulamalar.
Özellikle yayınevlerinin hazırladığı bu
uygulamalar, belli masal/çocuk kitaplarıyla uyumlu çalışıyor.
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Çocuğunuza aldığınız bir masal kitabını
telefon/tabletin kamerası önüne koyduğunuzda, kitabın sayfalarını çevirdikçe
uygulama da o sayfadaki masalı, öyküyü
ya sesli olarak okuyor ya da öyküdeki
olayları canlandırıp kitabın görüntüsü
üzerinde minik karakter animasyonları
canlandırıyor.
Aynı teknolojiyi çocuklara matematiği
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öğretmek, harfleri tanıtmak için da kullanıyorlar. Bugünün ebeveynleri çok daha
şanslı. Ya da eğer tıp veya mühendislik
gibi zor bölümleri okuyorsanız, anatomi
çalışmak veya karmaşık bir makinenin
parçalarının nasıl çalıştığını anlamak
için artırılmış gerçeklik uygulamalarını
bulmanız da hiç zor değil.

Yemek tarifleri için
artırılmış gerçeklik

Mutfağa girdiğinizde artık cep telefonlarınız veya tabletleriniz de en büyük yardımcınız. Aradığınız tarifleri bu cihazlar
sayesinde pratik şekilde bulup yemeğinizi
hazırlayabiliyorsunuz ama bazı AR uygulamaları yemek tarifi meselesini bir
adım daha ileri götürüyor ve bir sebzeyi

nasıl keseceğinizi, tarifi nasıl uygulayacağınızı, sanal görüntülerle tanıtıyor.
Örneğin, yemeğe ekleyeceğiniz kabağı
nasıl kesmeniz gerektiğini görmek için
telefonunuzu tezgahın üzerindeki kabağa
çevirdiğinizde, ekranınızda beliren bir
bıçak onu hangi açıyla kesmeniz gerektiğini, ya da tabağınızı nasıl süslemeniz
gerektiğini uygulamalı olarak gösterebi-

liyor. Böylece 5 yıldızlı bir otelin ödüllü
aşçıları gibi, güzel görünümlü etkileyici
sunumlar hazırlayabiliyorsunuz.

Evinizi döşediğinizde
nasıl görünecek?

Şimdiden kullanabildiğimiz bu minik uygulamalar, cep telefonu kamerası üzerinden
bir odanın görüntüsü üzerine sanal görün-
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tüler bindirerek, satın alacağınız mobilyanın
odada nasıl görüneceğini veya boyayacağınız
duvarların evde nasıl görüneceğini göstererek, evinizi döşerken/tadilat yaparken ortaya
çıkacak sonucu önceden görmenize yardımcı
oluyor. Kullanışlı değil mi?

Bugün hangi kombini
giyeceksiniz?

Sabah evden çıkarken ne giyeceğinize
karar veremiyor musunuz? Endişe etmeyin yakında evlerimize kadar girecek
olan akıllı aynaların karşısına geçtiğinizde, gardrobunuzdaki elbiselerinizin
üzerinde nasıl göründüğünü tek tek seçip
görüntüleyebileceksiniz. Üstelik onları
giyip giyip çıkarmak zorunda kalmadan,
pratik şekilde aynadaki sanal görüntüler
üzerinden karar verip seçiminizi yapacak
ve geriye kalan o bolca vaktinizde sağlıklı
bir kahvaltı yapabileceksiniz.

Duvardan duvara devasa bir
televizyonunuz olsun mu?

Microsoft’un Hololens gözlükleri gibi
artırılmış gerçeklik gözlükleri de yakın ta-
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rihte çok popüler olacak. Bu tür gözlükleri
kullandığınızda, evinizin içindeki geniş
alanları isterseniz oyun oynamak, isterseniz film seyretmek veya farklı uygulamalar
için kullanabileceksiniz. Örneğin, geniş
salonunuzdaki kanepelerin arkasına siper
alarak evinizi işgal etmeye çalışan kötü
kalpli uzaylılarla canlı canlı çatışmaya
girebilirsiniz. Video oyunları size göre
değilse, belki film seyretmek isteyebilirsiniz. Artırılmış gerçeklik gözlüğünüze,
evinizin bir duvarını boydan boya dev bir
televizyon tanımlayabilirsiniz ve seçtiğiniz
filmler artık o dev ekranda oynayacaktır.
Siz kalkıp odanın içinde dolaşabilir, mutfağa gidip içecek alabilirsiniz, filminiz
hala o ekranda oynamaya devam edecek.
Hatta isterseniz, mutfaktaki bir ekranda da
devamını seyretmeye koyulabilirsiniz. Ya
da yatağınıza uzandığınıza, tavanınızda
yerleşmiş dev bir sanal ekrandan YouTube
videolarını izleyebilirsiniz. Yeter ki artırılmış gerçeklik gözlüğünüz başınızda
olsun. Bu teknolojinin 10-15 seneye kadar
artık gözlük değil, lens boyutuna kadar
inmesi de bekleniyor.

Musluk mu bozuldu?
Dert etmeyin.

Hololens gibi sanal gerçeklik gözlüklerinin bir uygulama alanı da, uzaktan tamir/
yönlendirme gibi işlemlerde kullanıcıya
yardımcı olması. Örneğin, evinizde bozulan musluğu tamir etmek istediğinizde, ustanızın eve kadar gelmesine gerek
kalmayabilir.
Kendi dükkanında oturan bir tamirci,
sizin gözünüzde bir AR gözlüğü olduğu
sürece, baktığınız noktalara işaretler çizerek size hangi vanayı kapamanız, hangi
contayı sıkmanız gerektiği gibi detayları
anı anına anlatarak sorunu evinizde tek
başına ve pratik şekilde çözmenize yardımcı olabilecek. Ya da otoyolun ortasında
aracınız bozulduğunda, kaportayı açıp
hiç anlamadığınız o motor bileşenlerini,
elektronik devreleri nasıl kontrol edeceğinizi ve sorunu nasıl çözeceğinizi yine
artırılmış gerçeklik gözlüğünüze bağlanan
servis yetkilisi, pratik şekilde anlatacak
ve aracınızı yeniden çalışır hale getirebileceksiniz. İşte bunlar hep, artırılmış
gerçeklik.

SES VE GÖRÜNTÜ | Lars von Trier
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DANCER IN THE DA

RK

LARS VON TRIER
Lars von Trier ismi size yabancı geliyorsa, sinema dünyasına
damga vurmuş beyinlerden biri listenizde eksik kalmış demektir.
Varoluşsal, siyasi, sosyal konularda yaptığı tespitler ve bu
tespitlerin sinema sektörüne yansıması halen devam eden
inanılmaz bir adam, bu ayın konuğu oluyor.
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DOGVILLE

DECCAL

MELANKOLİ
İTİRAF

A

slında isim olarak bilmiyor olabilirsiniz ama Lars von Trier filmleri, en
azından siz farkında bile olmadan
karşınıza çıkmıştır. En basitinden
Björk’ün inanılmaz performansıyla parladığı Dancer in the Dark (Karanlıkta Dans)
ülkemizde en çok sevilen yapımlar arasında
yer alıyor. Müzikal yapısı ve müthiş sosyal
eleştirileriyle her zaman klasikler arasında
yer alacak bir film Karanlıkta Dans.
3 yıl sonra çektiği Dogville ise günümüzün fenomen filmleri arasında yer alıyor.
Birçok farklı ülkeden yapımcıların dahil
olduğu ve Lars von Trier tarafından yazı-
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lıp, yönetilen bu film, öylesine büyük bir
yankı uyandırdı ki, tüm dünya bu eserin
anlattığı şeyleri konuşmaya başladı.
Nicole Kidman, Lauren Bacall, Chloë
Sevigny, Paul Bettany, Stellan Skarsgård,
Udo Kier, Ben Gazzara ve James Caan gibi
birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı
yapım, sınırlı sayıda sinema salonunda
gösterime girmiş olsa da, cesur yapısıyla
kısa zamanda dünya çapında ün kazandı.
Hatta şöyle diyelim; BCC’nin 2016’da
düzenlemiş olduğu, 21. Yüzyıl’ın en harika
100 Filmi listesinde yer almayı başardı.
Dünyanın her yerinden 177 film eleştir-

meninin oy kullandığı bu listede, Dogville
76. sırada yer aldı.
Amerika’daki en büyük yönetmenlerden
biri olan Quentin Tarantino ise Dogville’i
en iyi 20 filmi arasında gösterdi. Hatta
Dogville’in eğer bir tiyatro oyunu olsaydı,
Lars von Trier’e kesinlikle Pulitzer Ödülü
kazandıracağını söyledi.
Nitekim çok geçmeden bu büyük eser tiyatro salonlarında da gösterilmeye başlandı.
Modern sinemaya damga vuran filmler
bununla sınırlı kalmadı. 2009 yılında vizyona giren Antichrist (Deccal), deneysel
yapısı ve müthiş sahneleriyle herkesin

aklında yer etti. Başrollerini Willem Dafoe ve Charlotte Gainsbourg gibi iki usta
oyuncunun paylaştığı bu korku filmi,
çocuklarının ölümünden sonra bunalıma
giren bir çiftin öyküsünü anlatıyor.
Lars von Trier’in depresyon üçlemesinin ilk filmi olan Deccal, eşinin saldırgan
cinsel davranışlarıyla boğuşan bir adamın
çabaları bizlere aktarılır. Rahatsız edici
yapısına rağmen Lars von Trier’in anavatanı Danimarka’da 83 bin bilet satan film,
büyük övgülerle karşılaştı. Amerika’da ise
tartışmalı bir başarıya ulaştı. Provakatör
yapısıyla bilinen yönetmenin bu cesareti

bazı eleştirmenleri korkutmuştu. Film izlemesi zor bir seyirlik olarak görülürken,
sanatsal başarısı övülmeye devam etti.
Üçlemenin ikinci filmi ise Melankoli
olmuştu. Bu kez Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgård,
Cameron Spurr ve Kiefer Sutherland’ten
oluşan yıldızlar kadrosu, muazzam bir işe
imza atmışlardı. Film, ayakta alkışlandığı
galayı 18 Mayıs 2011 tarihinde 64. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirirken,
Dunst’a da performansıyla En İyi Kadın
Oyuncu ödülünü aldırdı.
Bu başarı dünya geneline yayılırken, bir-

çok eleştirmen ve film araştırmacısı, filmi
bir başyapıt olarak gördü. Ve üçlemenin
en tartışmalı bölümü: Nymphomaniac,
Türkçe adıyla İtiraf...
Ülkemizde değerlendirme kurumu tarafından gösterime girmesi yasaklanan İtiraf,
Joe isimli karakterin dövülmüş ve yatar halde
Seligman tarafından bulunmasıyla başlar.
Kendine nemfomani teşhisi koyan bu kadın,
o ana kadar olan tecrübelerini Seligman’a
anlatmaya başlar. Kısaca, yaptığı üçleme
ile 21. yüzyılın en iyi yönetmenlerinden biri
haline gelen Trier sinema dünyasının en büyük isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
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KARPEL TÜNEL’E
KARŞI DOĞRU
MOUSE VE KLAVYE
KULLANIMI
Karpel Tünel, çok sinsi bir sağlık problemi ve
özellikle de bilgisayar başında çok oturan, mouse
ve klavyeyi yoğun kullanan insanları rahatsız
edebiliyor. Oysa basit önlemlerle, bu sorunu
ortaya çıkmadan önlemek mümkün.
72 | www.mediamarkt.com.tr
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K

arpel Tünel, ellerini, bileklerini
sık kullananların zaman içinde
el bileklerinde yaşanan ağrılarla ortaya çıkan bir hastalık. Bu
hastalık aslında önceleri sürekli ev işi
yapan ev kadınlarında veya elleriyle, bilek
gücüyle çalışan işçilerde sık görülürken
son 20-30 yıldır PC ve hatta akıllı telefon
kullanımının artması nedeniyle artık
herkeste görülmeye başlandı.
Ancak panik yapmayalım, Karpel Tünel’i engellemek ve tedavi etmek zor değil.
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Öncelikle şunu hatırlatalım, eğer Karpel
Tünel sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, doktora danışmanız çok önemli.
Doktorunuzun tavsiyesine göre, tedavinizi alabilirsiniz. Ama bu sorunu yaşamamak için alacağınız önlemler de çok
basit ve tedavi sırasında da bu önlemleri
devam ettirmeniz gerekiyor.
Unutmamanız gerekiyor ki insan bileği, çok kıvrak bir mekanizmaya sahip
ve bu sayede çok çeşitli aletleri kolayca
kullanabiliyoruz ancak bileğimiz aynı

Karpel Tünel’e karşı doğru mouse ve klavye kullanımı | BİLGİSAYAR DÜNYASI

zamanda narin bir bölgemiz ve onu uzun
süre zor bir pozisyonda zorlamamız sonunda ağrılara neden olabiliyor.
Bu nedenle, klavye kullanırken, mouse kullanırken ya da akıllı telefonunuzu
kullanırken bileklerinizi aşağı, yukarı
veya yanlara kıvırmak zorunda kalmayacağınız bir pozisyonlandırma yapmanız,
bileğinizin sağlığı için yararlıdır. Ayrıca
mouse kullanırken, bileğinizin havada
kalmaması için, altına yumuşak bir destek
koymanız da bileğinizi rahatlatacaktır.

Bunun için özel olarak tasarlanmış, bilek destekli mouse pad’ler bulunduğunu
unutmayın.
Mouse ve klavye seçiminde ise, Karpe
Tünel’e karşı özel olarak dizayn edilmiş,
ergonomik modelleri tercih etmek yararlıdır. Örneğin, klavye seçimi yaparken,
avuçlarınızı ve parmaklarınızı dışarı doğu
çevirmenize neden olacak aşırı büyük
geniş klavyeler yerine sağ ve sol elinizin
bir üçgen oluşturacak şekilde içe doğru
döndüğü ve bilek açısının da düz kaldığı

pozisyonları sağlayacak klavyeleri tercih
etmelisiniz.
Laptop kullandığınızda ise cihazı dizinizin üzerinde, ellerinizi zorlayan bir
açıyla kullanmak yerine, laptop’u üzerine
yerleştirebileceğiniz bir laptop tepsisi veya
laptop masası kullanmanız faydalı olur.
Son olaraksa, sadece bilgisayar kullanımı için değil, hayatınızın her anında
kritik rolü olan bileklerinizi güçlendirmek için bilek çalıştırıcı aletlerle küçük
egzersizler yapmanız ve bileğinizdeki

kasları güçlendirmeniz hayat kalitenizi
artırmak için faydalı bir yatırım olacaktır.
Daha güçlü bileklere sahip olmanız
Karpel Tünel riskinin azalması anlamına gelir.
Her şeye rağmen, iş yoğunluğunuz ve
saatlerce bilgisayar başında oturma zorunluluğu gibi sebeplerle Karpel Tünel
sorunu ile karşılaşırsanız da doktorunuza
danışarak ve bileklerinizi dinlendirerek
tedavinizi dikkatle sürdürmenizi tavsiye
ediyoruz.
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PC’NİZİN ÖMRÜNÜ UZATACAK HAYATİ MÜDAHALE:

RAM YÜKSELTMEK
Video oyunu severler ya da bilgisayarıyla graﬁk işleme gibi yoğun
işlemler yapanlar için, cihazın yavaşlaması veya takılması
büyük problemdir. Ama durun, hemen yeni ekran kartı almak
veya laptopunuzu değiştirmek yerine sadece bir miktar RAM
güncellemesiyle PC’nizin ömrünü uzatabileceğinizi biliyor musunuz?
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B

ilgisayar seçimi yaparken hepimiz
ihtiyaçlarımızı göz önünde tutarız.
Video oyunu severler veya grafik/
fotoğraf/video düzenleme işleriyle
uğraşanlar için ekran kartının güçlü olması önemlidir. Birden çok yoğun işlemi
aynı PC üzerinden yürütmek durumunda
olanlar işlemcinin kaslı olmasını isterler
ama nedense kimse RAM’in öneminin
farkında değildir.
RAM’i doğru anlatmak gerekirse, şişe
ağzı benzetmesini yapmak gerekir. PC’niz
istediği kadar güçlü ekran kartına ve işlemciye sahip olursa olsun, PC’nizin gerçek
kapasitesini belirleyen kıstas RAM’inizin
boyutu ve hızıdır.

Yani, tüm o ekran kartından ve işlemciden gelen veriler, gelip de RAM’in
önünde yığılır ve RAM’in boyutu ne
kadar fazlaysa, veri işleme hızı ne kadar
yüksekse, o kadar çok verinin ekranınıza
ulaşmasına izin verir. Diğer bir deyişle,
RAM performansınız düşükse, RAM’in
arkasında çok miktarda veri birikir ve
bilgisayarınız haliyle yavaş çalışır.
Dolayısıyla, bilgisayarım artık son oyunları çalıştırmakta zorlanıyor demeye başladıysanız, RAM’inizi 8 GB’dan 16 GB’a
çıkarmanın vakti gelmiş olabilir. Elbette
RAM modüllerinizin PC’nize uyumlu
olan en hızlı modüller olmasına da özen
göstermelisiniz.

Eğer PC’nizin kasasını açacak ve
RAM’leri değiştirecek teknik bilgiye sahip değilseniz, ya da bu işlem cihazınızın
garantisini bozacaksa, mutlaka yetkili
bir servisten destek almanızı öneriyoruz.
Bilgisayarınıza takacağınız yeni RAM
içinse ciddi bir teknik bilgiye sahip olmalısınız zira bu sadece RAM boyutunu
seçmekle biten bir konu değil. Örneğin
PC’nizi 8 GB’dan 16 GB’da yükseltmek
istediğinizde, öncelikle PC’nizin hangi
model RAM’leri kullandığını tespit etmelisiniz. Daha sonra bilgisayarınızdaki
mevcut RAM miktarının tek bir slotta
mı yer aldığını yoksa iki slotu mu işgal
ettiğini bilmelisiniz. Eğer iki slot birden
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ASUS FX504GD-58000T
Keyifli oyunlar oynamak için tek ihtiyacınız
Asus FX504GD. Intel Core i5-8300H işlemciye,
8 MB RAM’e sahip olan oyuncu bilgisayarı,
15.6 inçlik FHD 1920 x 1080 çözünürlüklü
ekranıyla oyun zevkini üst seviyeye çıkartıyor.

işgal edilmişse, yani 4+4 GB şeklinde bir
RAM dizilimi varsa, bu cihazı 16 GB’a
yükseltmek için 8+8 GB iki yeni RAM
modülü almanız gerekecek. Eski RAM’lerinizi ise ya emekliye ayıracaksınız, ya da
ikinci elde satmak isteyebilirsiniz. Ama
cihazınızda tek bir slotta 8 GB RAM modülü varsa, aynı teknik özelliklere sahip
ikinci bir 8 GB RAM modülü satın alarak
cihazınıza takmanız, sizi 16 GB hedefine
ulaştıracaktır.
Çok detaylı ve teknik bir konu olan RAM
seçimi konusunda mağdur olmamak ve
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işinize yaramayacak bir RAM modülünü
yanlışlıkla satın almamak için, eğer bu
konularda bilgi sahibi değilseniz, PC’nizin üreticisine danışmanızı ve ihtiyacınız
olan RAM modülünü tespit etmenizi
tavsiye ederiz.
RAM’inizi başarıyla taktıktan sonra
cihazınızda çoğu uygulamanın daha akıcı
şekilde çalıştığını, takılmaların, duraksamaların azaldığını veya yok olduğunu fark
edeceksiniz. Ancak elbette tüm bu sistemin
yine de işlemciyle, ekran kartıyla, sabit
disk seçiminizle ve hatta çalıştırdığınız

yazılımlarla, işletim sistemiyle bağlantılı
kompleks bir yapı olduğunu unutmayın.
Bilgisayarınızdan alabileceğiniz en fazla
hız ve performans, sistemdeki en düşük
bileşenin performansı kadar olacaktır.
Siz yine de yeni bir PC satın alırken,
tüm bütçenizi en üst seviye işlemci ve
ekran kartına akıtmak yerine, yüksek
RAM kapasitesini de dikkate almayı
unutmayın ki, PC’nizi daha uzun yıllar
boyunca güncelleme gereği duymadan
uygulamalarınızı ve oyunlarınızı rahatça
çalıştırabilin.

EĞLENCE DÜNYASI | Game of Thrones final sezonu başlıyor
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GAME OF THRONES
FİNAL SEZONU
BAŞLIYOR
Game of Thrones
8. sezon büyük bir merak
ve heyecanla bekleniyor.
HBO‘nun destansı TV dizisi
2019 yılında yayınlanacak
6 bölümlük son sezon ile
nihayetine erecek. Peki, bu
son sezon hakkında neler
biliyoruz? Dizi tarihinin en
büyük savaş sahnelerine
tanık olacağımız yeni sezon
hakkında popüler teoriler
bizlere neler anlatıyor?
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VESTEL 49UD8460 49” 123 Ekran
Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV
Dizi ve film keyfinizi 4K TV ile daha üst seviyeye
çıkarabilirsiniz. Bunun için Vestel 49 inç 4K
TV tam size göre. LinuxOS işletim sistemi ile
gelen bu akıllı televizyon ile hem seyir keyfinizi
artırabilir hem de akıllı bir televizyonun tüm
faydalarından yararlanabilirsiniz.

D

izinin asistan direktörü Jonathan
Quinlan‘ın açıklamasına göre,
bölümlerden birindeki savaş sahnesini filme almak 55 gün süren
gece çekimlerine mal olmuş. Dikkatinizi
çekmek isterim, bu sadece bir bölümde
geçen savaş sahnesi. 55 günde insanlar
koca sezonları çekerken, GoT ekibi sadece bir savaş için böylesine bir dikkatle
çalışmışlar.
Dizide çok sevilen Arya karakterini
oynayan Maisie Williams, geçtiğimiz aylarda Jimmy Kimmel Live’a konuk olmuş
ve yeni sezon hakkında önemli detayları
paylaşmıştı. HBO’un final bölümlerini
korumak için birden fazla son çekeceği
ve oyuncuların bile aklını karıştıracağı
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yönündeki iddiaları yalanlayan Williams,
sezonun zaten çok yüksek bir bütçeye mal
olduğunu belirtmişti.
Ülkemizde de büyük bir izleyici kitlesi
bulunan dizi için ilk sezondan beri söylenen kış artık geldi. İşlerin iyice karıştı ve
heyecanın dorukta olduğu merakla beklenen 8. sezon için birçok iddia öne sürüldü.
14 Nisan tarihinde izleyicilerle buluşacak
olan Game of Thrones’un final sezonu,
az önce de belirttiğimiz gibi 6 bölümden
oluşacak.
Geri sayımın başladığı final sezonuna
dair ilk görüntülerin paylaşıldığı fragman
geçtiğimiz Mart ayında yayımlanmıştı.
Açılışı Arya Stark ile yapan fragmanda,
savaşa hazırlanırken ejderhaları Kış Ya-

rı’nda görmüştük. Cersei’nin Westetros’ta
kaldığı görülürken bir takım sinsi planlar
içerisinde olduğu hissedilmişti.
İşte tüm bu görüntüler şu an için teorileri beraberinde getirse de Nisan ayında
başlayan dizi (belki siz bu satırları okurken başlamış olacak) tüm merak edilenler
cevap bulacak. 1. sezondan bu yana ilk
defa bu kadar çok ana karakteri bir arada göreceğimiz savaş sahnesinin ayrıca
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmindeki
40 dakikalık Helm’s Deep savaşından da
uzun olduğu ifade ediliyor.
Bu savaşlar göz önüne alındığında inanılmaz bir sezon bizleri bekliyor diyebiliriz. Özellikle Kuzey Diyarı’na ulaşan
tehdit izleyenleri merak içinde bırakmıştı.
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BAHAR AYLARINA
DAMGA VURACAK
OYUNLAR
Genelde video oyunları Sonbahar aylarında bizi bombardıman
altında tutmayı seçerler. Yaz’a nazaran daha hareketli geçse
de, bahar zamanı genelde birkaç büyük yapım dışında sakin
geçer. Ama 2019 söz konusu olduğunda bahar ayları inanılmaz
geçiyor diyebiliriz. İşte bahar aylarının en sağlam oyunları!

D

ark Souls ve Bloodborne ile ününe ün
katan From Software bir kez daha,
yeni bir klasik adayı ile karşımızda. Aksiyon Rol Yapma Oyunları
türünü baştan aşağı değiştiren Souls serisi,
adını oyun dünyasına altın harflerle yazdırdıktan sonra, sahneden çekildi ve yerini yeni
aksiyon yıldızı Sekiro’ya bıraktı.
22 Mart’ta Windows PC, Xbox One ve
PlayStation 4 platformları için yayınlanan
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Sekiro: Shadows Die Twice, bu kez macera
ve aksiyon türlerini bir araya getiriyor ve
hızlı, zorlu oynanışı ile dikkat çekiyor.
Sengoku döneminde yaşayan ve düşen
Sekiro adında bir shinobi’yi canlandırdığımız oyun, etnik Japon geneleklerini
üzerinde taşırken, From Software’ın Avrupalı bakış açısını da içinde barındırıyor.
2015 yılında Bloodborne’un The Old
Hunters DLC paketinden hemen sonra

çalışmalara başlayan şirket, ortaya gerçekten de muazzam bir iş çıkarmış. Hem
16. yüzyıl Japonya’sının fantastik betimlemesi, hem de oyunun genel yapısı, Dark
Souls’un izlerini mükemmel bir şekilde
takip edilmesini sağlamış.
Zorluk noktasında Souls oyunlarını
aratmayan Sekiro, bu yönüyle bile oyuncular için büyük bir meydan okumayı
beraberinde getiriyor.
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Devil May Cry 5

2019 Capcom için iyi başladı diyebiliriz. Önce Resident Evil 2 Remake
için gelen harika yorumlar, şimdi
de Devil May Cry 5’in müthiş çıkışı
herkesi etkilemeyi başardı. Oyun
tarihinin en popüler serilerinden
biri olan Devil May Cry, yeni üyesiyle de övgüye boğuldu.
2008’de çıkan Devil May Cry
4’ün devamı olan yeni yapım, Dante ve Nero’yu bir kez daha seriye
döndürüyor ve herkesin sevdiği
hızlı aksiyonu müthiş bir şekilde
kotarıyor. 8 Mart’ta çıkan oyun
özellikle oyun basınında çok sevilir-
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ken, böylesine köklü bir markanın
halen yenilenmiş bir şekilde iyi işler
yapması herkesi sevindirdi.
DMC 4’ün 4 yıl sonrasında geçen
hikayemizde, Nero harekete geçiyor
ve şeytan avlama ajansını yeniden
kurma kararı alıyor. Dante de ona
destek olarak hem karavanını hem
de ekip arkadaşlarını yolluyor.
Elbette olaylar burada durulmuyor ve gizemli bir karakter olan
V’nin Devil May Cry ofisine gelmesiyle işler karışmaya başlıyor.
V, Dante’yi ve onun eski ekibini
toplayarak geri dönen şeytanları
avlamak istiyor.

SAMSUNG 55NU7400 55” 139 Ekran
Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV
Hem oyun hem de sinema keyfini katlayan SAMSUNG 55NU7400, gerçek 4K UHD çözünürlüğü ile
sizi atmosfere dahil ediyor. Bu sayede her sahnedeki
en ufak ayrıntıyı kaçırmıyor ve canlı görüntülerin
keyfini çıkarabiliyorsunuz. 55 inçlik boyutu büyük
resme bakmanızda size yardımcı oluyor.
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Anthem

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, sağladığı muhteşem özelliklerle sizi neredeyse
yenilmez yapıyor.
Peki, nedir bu Javelin’lerin özellikleri?
Öncelikle oyunlarda en sevdiğimiz yeteneklerden biri olan uçma kabiliyetini
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kazanıyorsunuz. Zırhınızın üzerinde
bulunan jet motorları sayesinde, motorlar
aşırı yüklenene kadar özgürce Anthem
dünyasını uçarak gezebilirsiniz. Üstelik
bu özellik oynanışı da direkt olarak etkileyebiliyor.
Jet motorları fazla ısınma sorunuyla
yüzleşmeden hemen önce yakın saldırı
yaparak öldürücü bir darbeyle düşmanlarınızın tepesine inebilirsiniz. Yine havada
belli bir süre asılı kalarak hedeflerinize
karşı büyük bir üstünlük elde edebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken

ana nokta, bir gözünüzün ısınma barında
olması. Eğer aşırı yüklemeyle yere düşerseniz, kısa bir süre için delicesine bir ateş
hattında kalacaksınız.
Javelin’lerin sağladığı avantajlar elbette
bununla sınırlı değil. Bu metal zırhları istediğiniz gibi özelleştirebiliyor ve istediğiniz
zaman istediğiniz Javelin ile oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Anthem’de kilit noktalardan
biri de bu seçim şansları. Benzeri oyunlarda,
farklı yetenekler edinebilmek için ayrı karakterler oluşturmanız ve aynı ilerlemeyi bir
kez de onlarla yapmanız gerekiyor.
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