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ANNELER GÜNÜ 
MediaTrend olarak Anneler Günü’nü 
kutluyoruz. Bu sayımızda annelerimizin 
kullanabileceği akıllı cihazlara yakından 
baktık, ayrıca annelerimize teknolojiyi 
öğretmenin en kolay yollarını anlattık.

Bir  yayınıdır.



Y
azın ilk kıpırtılarının hissedilmeye başlandığı Mayıs 
ayı geldi çattı. Bahar mevsiminin en güzel ayı ile bir-
likte yazı karşılamaya hazırlanıyoruz. Mayıs ruhunu 
her sayfasında sonuna kadar hissedeceğiniz Mayıs sa-

yısıyla karşınızdayız. Baharı yavaş yavaş uğurlarken, yılın en 
sevilen mevsimine ‘merhaba’ demeye başlıyoruz. Mayıs ayının 
ruhumuza iyi geldiği gerçeğini bir kenara bırakırsak, bu ay son 
derece özel ve önemli bir güne de ev sahipliği yapıyor; Anneler 
Günü. Mayıs sayısının yaz neşesi yüklü sayfalarında Anneler 
Günü çiçeği de açıyor. Peki, MediaTrend Mayıs ayı sayısında 
sizleri neler bekliyor?

Nisan sayısıyla birlikte bahara bomba gibi bir giriş yaptık. 
Şimdi sıra yaz için güneşi getirmeye geldi. Bu ay tatil planları 
da yapılmaya başlanıyor. Turizm sektörünün hareketlendiği 
Mayıs ayında biz de size küçük bir ısınma turu atabileceği-
niz önerilerde bulunuyoruz. Kim tatil yapmayı sevmez ki! Bu 
fırsatlar eminiz çok hoşunuza gidecek. Yaza sıkı bir başlangıç 
yapmak için kısa kaçamaklar yapabileceğiniz tatil alternatifleri 
bu sayıda sizleri bekliyor. 

Mobil hayat köşemizde bu ay sizi Facebook F8 Geliştiriciler 
Konferansı’na götürüyoruz. Hayatımızın bir parçası olan üç 
önemli sosyal medya platformu radikal değişikliklerle karşı-
mıza çıktı. Biz de bu sayımızda yapılan değişikliklere yakından 
baktık. Facebook’ta tasarım değişti, WhatsApp ve Instagram 
birleşti. Yeni dönemde bizleri neler beklediğini merak ediyor-
sanız yazımıza göz atmayı unutmayın.

Mobil hayat köşemizde tabii ki Anneler Günü’nü de unutmu-
yoruz. Eğer annenize teknolojik bir hediye satın almak istiyor-

sanız sizin için oldukça güzel tavsiyelerimiz var. Hem bütçenizi 
yormayacak hem de annenizin yüzünü güldürecek akıllı telefon 
önerilerinde mutlaka hem kendinize hem de annenize uygun 
bir model bulacaksınız. Artık hediyeler teknolojikleşti. Siz de 
bu trendi kaçırmak istemiyorsanız listemiz tam size göre. 

Bu ayın ana konusu da annelerimiz. Anneler Günü’nü Medi-
aTrend olarak biz de buradan kutlamak istiyoruz. Annelerinize 
teknolojiyi nasıl öğretebileceğinizin ipuçlarını ya da teknoloji ile 
birlikte nasıl sağlığını hediye edebileceğinizi Mayıs sayımızda 
öğrenebileceksiniz. 

Mutfakta yaşam bölümümüze de Mayıs geldi! Artık balkona 
çıkma zamanı. Balkonda başlayan kahvaltıların olmazsa olmaz-
ları neler? Yeni sayıda tüm bu detaylara yakından bakıyoruz. 
Eğer, balkona masayı attıysanız üstünü doldurması bizden! 
Ayrıca mutfakta yaşam köşemizde sağlığınızı da unutmuyo-
ruz. Intermittent Fasting denen bir diyet akımı aslında nedir? 
Obeziteye çare mi, yoksa aslında bir tehlike mi? Cevabı da yine 
Mayıs sayısının sayfalarında sizleri bekliyor. 

MediaTrend Mayıs sayısı elbette bu kadarla sınırlı değil. 
Oyunculara yönelik ev sinema sistemlerinin nasıl seçileceğin-
den fotoğraf makineleri için doğru çanta seçimine, video için 
en iyi kamera seçeneklerinden misafirlerinizle keyifli zaman 
geçirmenizi sağlayacak teknolojik ürünlere kadar birçok tavsiye 
Mayıs sayısıyla sizlerle.

Şimdi eğer çayınız, kahveniz hazırsa sizleri Mayıs sayısı ile 
baş başa bırakalım.
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YAZ TATİLİNİN 
FRAGMANINI 
KAÇIRMAYIN

Turizm sektörünün canlandığı Mayıs ayı, yaz tatili öncesinde 
şöyle küçük bir ısınma turuyla kış aylarının buhranını 

üzerinden atmak isteyen tatil severler için 
harika fırsatlar sunuyor.

Samsonite 16” 
Laptop Sırt Çantası    
Tatil için yollara çıkmaya 
sayılı günler kaldı. 
Eğer gittiğiniz her yere 
dizüstü bilgisayarınızı da 
götürenlerdenseniz mutlaka 
bir sırt çantanızın olması 
şart. Samsonite 16” laptop 
çantası hem eşyalarınızı 
rahatça alabiliyor hem de 
bilgisayarınızı güvenle 
saklıyor. Şık tasarımıyla 
dikkat çeken çanta aynı 
zamanda son derece dayanıklı.
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GEZİ | Yaz tatilinin fragmanını kaçırmayın

M
ayıs ayı, güzel bir yaz dönemine 
başlamak için harika fırsatlar 
sunar. Turizmcilerin bütün kış 
boyunca yaptıkları hazırlıkları 

artık misafirlerine sunmak için işe başla-
dıkları bu ayda tüm oteller henüz sezona 
yeni başlamış, motive ve dinç ekiplerle 
yılın ilk “yaz tatili” misafirlerini karşılar-
lar. Üstelik henüz okullar tatil olmadığı 
ve asıl büyük tatilci kitlesi otelleri istila 
etmediği için nispeten boş olan otellerde 
yoğun ve kaliteli bir hizmet bulurken, bu 
hizmeti “düşük sezon” fiyatlarıyla alarak 
bütçenizi de yormadan tatil yörelerinin 
tadını çıkarabilirsiniz. Ancak bu Mayıs 
tatillerinin küçük bazı küçük tüyoları var. 
Öncelikle, tatilinizin günlerce dinmeyen 
bir bahar yağmuruna kurban gitmemesi 
için, tatilinizi planlarken meteorolojinin 

tahminlerine göz atmayı ve gideceğiniz 
bölgedeki yağış profilini dikkatli ince-
lemenizi tavsiye ediyoruz. Bavulunuzu 
hazırlarken de yine gideceğiniz bölgenin 
gündüz ve gece sıcaklık farkına dikkat 
etmenizi, akşamları hala serin ve hatta 
soğuk olabilecek lokasyonlar için uygun 
giysiler götürmenizi de hatırlatmak isteriz. 

İşte Türkiye’nin Mayıs ayında canlanan 
ve yazın fragmanı kıvamında tatil fırsatları 
bulabileceğiniz en güzel destinasyonları.

Bodrum
Sezonu Mayıs ayında açan Bodrum 

otelleri, bu tarihlerde çok uygun fiyat-
larla hizmet veriyor ve büyük doluluk 
oranlarıyla çalışabiliyorlar. Mayıs ayında 
Bodrum’un en büyük ziyaretçileri, Türki-
ye sahillerinde güneşin çıkmasını bütün 

sene heyecanla bekleyen Slav ve İskandi-
nav halkları oluyor. Zira Bodrum Mayıs 
ayında yaz havası yaşayabileceğiniz en 
kuzey noktamız. Daha kuzeydeki bölge-
lerde hala soğuk yağmurlar görülebiliyor. 
Dolayısıyla çok sayıda yabancı turistle 
karşılaşacağınız Mayıs ayında Bodrum’da 
fazla yağmur da yağmıyor ama yine de 
uyaralım, Bodrum’da Mayıs yağmurları 
bir başladı mı hava iki üç gün arka arkaya 
yağmurlu ve soğuk olabilir. Buna rağmen 
Mayıs ayı Bodrum için deniz sezonunun 
açılışı anlamına geliyor ve hem havuzlar, 
hem de plajlar suyu özlemiş turistlerle 
doluyor. Üstelik bölgenin deneyimli ve 
oturmuş otelleri, eğitimli personeli ve 
sezona başlama heyecanıyla son derece 
yüksek motivasyonlu bir şekilde misa-
firlerine hizmet sunuyorlar. 
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Antalya
Bodrum’a oranla çok daha sıcak olan Antalya’da Mayıs ayında güne-

şin altında çok durursanız ağır yanıklarla karşılaşmanız işten bile değil. 
Suyun sıcak, otellerin de dolu olduğu Mayıs ayında sahillerin yine çok 
sayıda yabancı turistle dolduğunu fark edeceksiniz. Tam anlamıyla bir 
“yaz tatili” yaşayabileceğiniz Antalya’da Mayıs’ın en büyük avantajı fiyat-
ların yaz aylarına göre biraz daha uygun olması. Ayrıca Antalya’nın beş 
yıldızlı otellerinde, dünya klasmanına girecek kadar yetenekli aşçıların 
da çalıştığını unutmamak gerekiyor. O lezzetleri tatmak için bile Mayıs 
sezonundaki uygun fiyatlar güzel bir fırsat anlamına geliyor.

Kaş
Kendine has tarzıyla butik tatil imkanı sunan 

Kaş’ta da Mayıs ayı sezonun başlangıcı kabul edi-
liyor. Bodrum ve Antalya’ya oranla daha küçük 
işletmelerin yer aldığı Kaş’ta Mayıs aylarında kimi 
işletmeler henüz açılmamış veya açılanlar da bazı 
eksiklerini henüz tamamlamamış olabiliyor. Yani 
kaldığınız butik otel o sezon için henüz aradığı 
aşçıyı bulamadığı için yemekleri işletmeci yapa-
biliyor olabilir ama yaptığı yemekler, hazırladığı 
kahvaltılar usta bir aşçının lezzetleri kadar başa-
rılı olmayabilir. Siz yine de Mayıs ayında Kaş gibi 
“daha butik” destinasyonları tercih ederseniz, uzun 
yıllardır açık olan ve işletmesi, personeli oturmuş, 
internette çok olumlu yorumlar almış olan tesisleri 
tercih etmeye çalışın.
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Artvin
Ege ve Akdeniz sahillerini değil de Karadeniz tatilini tercih 

edip doğanın keyfini sürmek isterseniz, dağlarından karların 
henüz kalktığı Artvin, el değmemiş yemyeşil doğası ve yüksek 
rakımıyla yaza güzel bir başlangıç imkanı sunabilir. 2000 metrenin 
üzerindeki yaylalarında, ormanlarında bir iki haftalık dinlenme 
sonunda, vücudunuzdaki alyuvar sayısı büyük oranda artacak 
ve bütün yazı daha dinç, daha sağlıklı geçirme fırsatı yakalaya-
caksınız. Ancak bu kadar yüksek bir rakıma aniden çıkmanın 
bünyenizi zorlamaması öncelikle doktorunuza bir danışmanızı 
tavsiye ederiz.
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Samsun
Onlarca kilometre uzunluğundaki Atakum sahili ile Kara-

deniz’in en popüler şehirlerinden biri olan Samsun’da Mayıs 
ayında denize girmek yine de mümkün olmayacaktır zira Kara-
deniz Mayıs’ta ısınmıyor ama bölgedeki oteller uygun fiyatları 
ve kaliteli hizmetleriyle Samsun ve çevresini tanımak, güzel bir 
kültür turu yaparken, devasa Samsun plajlarında bahar yürü-
yüşlerine çıkıp kış yorgunluğunuzu üzerinizden atmanız için 
mükemmel fırsatlar sunuyor. 14 Km uzunluğunda ve tamamen 
kumdan oluşan Atakum plajında dinlenirken kendinizi Miami 
sahillerindeymiş gibi hissedeceksiniz.

Kaplıca turizmi
Mayıs ayında Kaplıca otellerinin de yaz sezo-

nu başlamadan önce olabildiğince çok müşteri 
çekmek için çok uygun kampanyalar yaptıkları-
nı da unutmamak gerekiyor. Eğer Mayıs ayında 
deniz-güneş-kum tatili yerine, şifalı bir kaplıca 
sefası sürmek isterseniz, tam bir kaplıca cenneti 
olan Türkiye’de sayısız kaplıca merkezi, çok uy-
gun fiyatlarla sizi misafir etmek için sıraya girmiş 
bekliyor olacak, aklınızda olsun.
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Göcek
Eğer teknede birkaç gün geçirmek, ıssız ve eşsiz Ege koylarında 

yüzmenin keyfini sürmek istiyorsanız, Mayıs ayları tekne kira-
lamak için çok uygun fırsatlar sunuyor. Henüz “yüksek sezon” 
olmadığı için yat kiralama şirketleri, yaz aylarına göre daha 
uygun fiyatlarla müşterilerine hizmet veriyorlar. Üstelik Göcek 
bölgesinde havalar yaz aylarını aratmıyor ve henüz Akdeniz’e 
akan yatçıların yarattığı kalabalık da başlamamışken bütün o 
cennet koylar sadece birkaç yat severe kalıyor. Bu keyfi yaşamak 
isterseniz, Göcek gibi yatçılık merkezlerimizde, uygun fiyatlara 
kaptanlı veya kaptansız bir tekne kiralayabilir, birkaç gün veya 
bir iki hafta çok güzel bir yat tatili gerçekleştirebilirsiniz.
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Xiaomi Mi 8 Lite   
Güncel teknoloji ve tasarım akımlarını takip 
eden Mi 8 Lite her kesimden kullanıcıya hitap 
eden bir telefon. Fiyat/performans olarak ken-
dinden bekleneni fazlasıyla veren akıllı telefon, 
çift arka kamerasıyla oldukça başarılı fotoğraf-
lar çekiyor. 3.350 mAh’lık yüksek değerli bir 
batarya içeren Xiaomi Mi 8 Lite, aynı zaman-
da hızlı şarj özelliği ile batarya konusunda da 
avantaj sağlıyor. Bu telefon ile annenizin yüzü-
nü güldürebilirsiniz. 
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Anneler Günü özeldir, anneler daha özeldir! 
Eğer ki annenizin bir akıllı telefona 

ihtiyacı varsa telefon, Anneler Günü için 
çok güzel bir hediye olabilir. 

İşte Anneler Günü hediyesi olabilecek 
uygun fi yatlı akıllı telefonlar: 

ANNENİZİN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK 

UYGUN FİYATLI 
AKILLI TELEFONLAR

1
Samsung Galaxy J6+
Listenin en uygun fiyatlı modeli olan Galaxy J6+, 6 
inç boyutunda, çentikli ekran tasarımının yanı sıra 
geleneksel ekran tasarımı ile karşımıza çıkıyor. İnce 

çerçevelere sahip olan telefon, oldukça şık gözüken bir ta-
sarım çizgisine sahip.

Gündelik işleriniz için fazlasıyla iş görecek ve temel oyunları 
size oynatabilecek telefonun, dikkat çeken noktalarından 
biri kamerası oluyor. Arkadaki çift kamerasıyla fiyatına göre 
oldukça iyi bir kamera performansı sunan telefon ile arka 
tarafı bulanıklaştırılmış fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. 

Ön kameranın yanında bulunan LED flaş ise, düşük ışıklı 
ortamlarda sizin için bir avantaj oluyor.
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2
General Mobile GM9 Pro
Şık bir tasarıma sahip olan GM9 Pro, 
6.1 inç boyutunda gayet başarılı bir 
ekranla geliyor. Geleneksel ekran 

tasarımına sahip olan telefon, neredeyse bü-
tün mobil oyunları oynatabilecek donanım 
özelliklerine ve 64 GB’lık depolamaya sahip.

Özellikle kamera konusunda fazlasıyla 
iddialı olan telefonun arkasında çift kamera, 
önünde ise tek kamera yer alıyor. Ayrıca 
DxOMark tarafından oylanan kameralar, 
90 puanlık bir skor yakalamayı başarıyor. 
Bu skor, kameranın oldukça başarılı oldu-
ğunu gösteriyor.

3
Samsung Galaxy A7
Samsung’un uygun fiyata üç 
arka kamera sunduğu akıl-
lı telefon modeli Galaxy A7 

(2018)’de bizleri 6 inç boyutunda ve 
renkleri çok güzel bir şekilde sunan bir 
ekran karşılıyor. Bu ekran sayesinde 
telefondan izlediğiniz videolardan 

daha da keyif alıyorsunuz.
Samsung’un orta segment donanımını kulla-

nan ve orta seviye bir performans veren Galaxy 
A7 (2018)’de 64 GB dahili hafıza bulunuyor. 

Arkada bulunan 3 kamera sayesinde telefon, 
-ultra geniş açı gibi- birçok modda çekim ya-
pabiliyor. Cihazın ön tarafında ise LED flaşlı 
24 megapiksel değerinde kamera bulunuyor.
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6
Huawei 
Mate 20 
Lite
Çentikli ekran 

tasarımıyla bizleri karşı-
laya Huawei Mate 20 Lite, 

6.3 inçlik çentikli bir ekrana 
ev sahipliği ediyor. Kalbin-

de Huawei’in orta segment 
işlemcisi Kirin 710’u bulun-
duran telefon, bunun 64 GB 

hafızaya sahip.
Tasarım konusunda yüksek 

kalite malzemesiyle ön plana 
çıkan Mate 20 Lite’ın kamera 
konusunda da oldukça başarılı 

olduğu görülüyor. Telefonun çift 
arka ve çift ön kamerasıyla da arka 

tarafı bulanık fotoğraflar elde ede-
biliyorsunuz.

4
Samsung Galaxy M20
Samsung’un uygun fiyatlı akıllı telefon modelle-
rinden biri olan Galaxy M20, 6.3 inçlik, oldukça 
küçük çentiğe sahip bir ekran ile geliyor.

Gücünü Samsung’un orta segment Exynos 7904 işlemci-
sinden alan cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya ev 
sahipliği ediyor. Performans olarak sizi yarı yolda bırak-
mayacak Galaxy M20’nin 32 GB’lık hafızası MicroSD kart 
ile de arttırılabiliyor.

13 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere çift arka 
kameranın yer aldığı Galaxy M20’nin ön tarafında ise 8 
megapiksellik bir kamera bulunuyor. Galaxy M20’nin orta 
seviye bir kamera performansı sergiliyor.

Galaxy M20’nin bir diğer öne çıkan özelliği ise 5.000 
mAh kapasiteye sahip olması oluyor. Bu sayede telefon, 
daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

5
Xiaomi Mi 8 Lite
Oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip olan Mi 8 Lite modelinde 
6.26 inçlik çentikli ekran konumlandırılıyor. Güçlü donanımı 
ve arayüzü ile akıcı bir telefon deneyimi sunan telefonda 64 

GB’lık dahili hafızanın yer aldığı görülüyor.
12 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere iki arka kameranın yer 

aldığı telefonun ön tarafında ise 24 megapiksellik kamera bulunuyor. 
Kamerası fiyat etiketine göre oldukça iyi bir performans sergiliyor.
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Sosyal medya platformları hayatımızın 
vazgeçilmezi haline geldi. Hemen hemen 

hepimizin en azından bir sosyal medya 
hesabı bulunuyor. Hayatımızdaki gelişmeleri 
buradan paylaşıyor, çevremizdeki insanların 

hayatındaki gelişmeleri buradan takip 
ediyoruz. Onların doğum günlerini artık 

sosyal medya platformları üzerinden 
kutluyoruz. Gittiğimiz yerlerin 

ne kadar etkileyici olduğunu yine sosyal 
medya üzerinden neredeyse 
tüm dünyayla paylaşıyoruz. 

FACEBOOK, 
WHATSAPP VE 

INSTAGRAM’DA 
YENİ DÖNEM

S
osyal medya platformlarına olan 
ilgi arttıkça uzmanlar da bu ko-
nuda açıklamalar yapıyor. Ancak, 
her ne olursa olsun tek bir gerçek 

var; sosyal medya hayatımızın bir parçası. 
Hatta biraz daha iddialı olup, vazgeçilme-
zimiz diyebiliriz. 

Dünyadaki milyarlarca kullanıcı bu 
platformlara yoğun ilgi gösterdikçe, plat-
formlar da kendilerini kullanıcıların çok 
daha kolay kullanabileceği hale getiriyor. 
Kullanıcı dostu olan platformlar, insanla-
rın çok daha fazla ilgisini çekiyor. 

Sosyal medya platformu dediğimizde 
aklımıza ilk gelen liste hemen hemen 
benzer. Bunların başında hiç kuşkusuz 
Facebook geliyor. Okul arkadaşlarını bul-
mak amacıyla kurulan Facebook’un günü-
müzde geldiği nokta gerçekten oldukça ilgi 
çekici. Bu platform artık bizim CV’miz, 
hatırlatıcımız, ikinci el eşyalarımızı sa-
tabildiğimiz platformumuz. Facebook 

kendini geliştirmek için yeniliklerini de 
sürdürüyor. Hatta Instagram ve WhatsApp 
gibi diğer platformları kendi bünyesine 
katarak daha da güçleniyor. 

Şirket her yıl düzenlediği F8 Geliş-
tiriciler Konferansı’nda tüm dünyaya 
yeniliklerini tanıtıyor. Bu yıl da gelenek 
bozulmadı. Facebook F8 konferansının 
2019 ayağı yoğun bir katılımla gerçekleşti-
rildi. Konferansta platformlara dair birçok 
yeniliği bir arada görme fırsatı yakaladık. 

Facebook dediğimiz gibi Instagram ve 
WhatsApp’ın da sahibi. Yani bu yenilikler 
onları da kapsıyor. Peki, bu yenilikler ara-
sında neler var? Şimdi isterseniz bunlara 
yakından bakalım. 

Her şey bir araya geliyor
Facebook konferansta Messenger, Ins-

tagram ve WhatsApp’ın artık bir arada 
kullanılacağını duyurdu. Bu hemen hemen 
hepimiz için oldukça heyecan verici bir 
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özellik. Kullanıcıların bir arada kalmasını 
ve birbirleriyle daha kolay iletişime geç-
mesini isteyen Facebook, önemli üç uygu-
lamayı birleştirmeye karar verdi. Tahmin 
edebileceğiniz gibi bu üç uygulama aynı 
şekilde kalmaya devam edecek. Ancak, 
kullanıcılar tek bir uygulama üzerinden 
bu üç farklı platformdan gelen mesajları 
cevaplayabilecek.

Alınan bu karar insanların mesajlaşma 
ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasına yar-
dımcı olacak.Facebook yetkilileri insan-
ların mesajlaşma ihtiyaçlarını daha kolay 
karşılamaları gerektiğine inandıklarını 
belirtiyor. Bu kapsamda tasarımı baştan 
aşağı yenilenen Messenger’dan, WhatsApp 
ve Instagram mesajları cevaplanabilecek.

Messenger uygulamasının yenilenme-
si demişken buraya da dikkat çekmek 
gerekiyor. Facebook, uygulamanın ko-
dunu gerçekten de baştan aşağı yeniledi. 
Güvenlik de bu açıdan tekrar yenilendi. 
Uygulamanın masaüstü sürümünün de 
bulunması işleri daha da kolaylaştıracak. 
Messenger’ın masaüstü sürümü ile birlikte 
Instagram mesajları da bilgisayardan yanıt-

lanabilecek. Eminiz bu özellik sizi de çok 
sevindirdi. Çünkü, Instagram’ın belki de 
en büyük eksikliği bilgisayardan mesajları 
yanıtlayamamaktı. Masaüstü sürümünün 
bir diğer güzel yeniliği de WhatsApp ile 
görüntülü görüşmelerin artık bilgisayar-
dan yapılmasına olanak sağlaması oldu.

Maviye elveda
Açıklanan yeniliklerde Facebook da 

unutulmadı. Hatta, bu zamana kadarki en 
büyük Facebook yenilikleri bu konferans-
ta tanıtıldı diyebiliriz. Platform kendiyle 
özdeşleşen mavi renge veda ediyor. Onun 
yerini sade, beyaz bir tasarım alıyor. Te-
ması tamamen değişen Facebook artık çok 
daha minimalist bir tasarıma sahip. Yeni 
geliştirmeyle birlikte Facebook, gruplara da 
daha fazla önem vermeye başladı. Gruplar 
da baştan aşağı tasarlandı ve kullanımı 
daha kolay bir hale getirildi. 

Tasarımı artık daha işlevsel olan Face-
book, uzun zamandır sahip olduğu ağır 
arayüzden kurtuldu diyebiliriz. Grupların 
yenilenmesi, mavi tonunun azaltılması, 
tasarımın minimalist hale getirilmesi 

tüm bunların birer göstergesi.
Facebook’un en fazla üzerinde durduğu 

konulardan biri de zorbalık. Artık kullanı-
cılar zorbalıkla ilgili bir yorum aldığında 
anında uyarılacak ve böylelikle hızlı bir 
şekilde aksiyon alınabilecek. 

Instagram’da 
radikal değişiklikler
Instagram tarafında da bazı yenilikler 

bulunuyor. Instagram, kullanıcıların 
takipçi sayılarının ön plana çıkmasın-
dan ziyade kullanıcı sayısının ön plana 
çıkmasını istiyor. Ayrıca, beğeni sayıları 
da artık gizleniyor. Bu sizin hoşunuza 
gider mi? Bilmiyoruz. Ancak bu uygu-
lama şimdiden Kanada’da kullanılmaya 
başlandı bile. 

F8 Geliştiriciler Konferansı’nda açıkla-
nan bilgilere göre, Instagram üzerinden 
yapılan satın almalar da daha kullanışlı 
hale getirildi. Artık, uygulamada beğen-
diğiniz bir kıyafeti satın almak için başka 
yönlendirmelere gitme dönemi kapanıyor. 
İstediğiniz ürünü Instagram üzerinden 
kolayca satın almanın yolu açılıyor. 
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oynuyor olun, belirli modellerde IPS ile sunulan canlı
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En yeni 8. Nesil Intel® Core™ i7-8750H işlemciyle ve 
NVIDIA® GTX™ ayrık grafik kartı ile en büyük, 
en cesur fikirlerinizi hayata geçirin ve 
profesyonelce çoklu görev yapın.
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Oral-B Pro 750 Şarj Edilebilir Diş Fırçası    
Teknolojiye uzak olan annelerimiz de artık bu dünyaya ayak 
uyduruyor. Kişisel bakımın önemli bir parçası olan ağız bakımı 
teknolojiyle oldukça pratik hale geliyor. İster annenize isterseniz 
de kendinize Oral-B Pro 750 şarj edilebilir diş fırçası ile ağız 
sağlığınızı hediye edebilirsiniz. Sıradan manuel diş fırçaları ile 
kıyaslandığında üstün bir temizlik sunan Oral B Pro 750 şarj 
edilebilir diş fırçası, dünya çapında diş hekimlerinin kullandığı ve 
tavsiye ettiği ağız sağlığı ürünlerinin başında geliyor. Fırçanın pili, 
günlük düzenli olarak kullanıldığında 5 güne kadar dayanıyor.
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Teknoloji hızla ilerliyor ancak insanlar yaş 
aldıkça teknolojiyi takip etmeyi bırakabiliyor. 

Annelerimiz de henüz dijital teknolojilere 
tam anlamıyla uyum sağlayabilmiş değiller. 

Peki, onlara akıllı telefonları, interneti, 
dijital teknolojileri kullanmayı en kolay ve 

etkili şekilde nasıl anlatabiliriz? 
İşte 5 kolay yöntem.

ANNENİZE 
TEKNOLOJİ 

ÖĞRETMENİN 
5 KOLAY 

YÖNTEMİ
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1
Çizerek anlatın
Annelerinizin interneti, kablosuz 
bağlantıyı, 3G/4G gibi kavramları bil-
miyor olması, onun akıllı telefonları 

veya tabletleri, hatta PC’leri kullanmasının 
önündeki en büyük engel olduğunu unut-
mayın. Annenizin eline akıllı bir telefon 

vermeden önce bu ana kavramları çok 
basit ve anlaşılır bir dille, teknik detaya 
girmeden anlatmalısınız. Bu sırada bir 
dosya kağıdı üzerinde çizerek göstermeniz 
de çok yardımcı olur. Örneğin, evinize 
giren interneti anlatmak için telefonları, 
tabletleri, PC’leri çizip bunların modeme 

bağlandığını, modemden çıkan bağlantının 
dünyaya ve internete gittiğini, dünyadaki 
diğer insanların da internete bağlandığını 
çizerek göstermeniz, internet kavramını 
anlatmak için güzel bir başlangıçtır. Ancak 
unutmayın, pek çok kavramı bu şekilde 
basitçe anlatmak durumundasınız.

3
Ona hızlı bir mobil cihaz verin
Akıllı telefonları ve tabletleri tanıtmaya ve kullan-
dırmaya başlayacağınız zaman, annenize aldığınız 
cihazın hızlı tepkiler veren bir cihaz olmasına özen 

gösterin zira teknolojiye uzak/yaş almış bireylerin yavaş 
tepki veren cihazların karşısında hızla sıkıldıkları ve çok sık 
hata yaparak öğrenme sürecinden soğudukları biliniyor. Pek 
çok annenin, ekonomik olsun, düşünce sağı solu kırılırsa, 
bozulursa büyük zarar oluşmasın diye dokunma tepki süresi 
ve işlem gücü çok yavaş olan telefonlar yüzünden, “Amaaan 
bu ne kadar saçma bir şeymiş, benim eski tuşlu telefonum 
çatır çatır çalışıyor, ne uğraşacağım bununla,” diyerek akıl-
lı telefonları kullanmadan bıraktığını biliyor muydunuz? 
Annenize bunu yapmayın. Ona hediye edeceğiniz telefon 
piyasadaki en pahalı telefon olmak zorunda değil ama hızı 
ve ekran tepki süresi konusunda bilinçli olmaya çalışın.

2
PC ile başlayın
Anneniz dijital teknolojileri, interneti, klavyeyi, 

mobil uygulamaları ilk defa kullanacaksa, ona 

doğrudan bir telefon vermek yerine, bir laptop 

veya masa üstü PC üzerinde anlatım yaparak klavyeyi, 

tarayıcıları, yazılım/uygulama kavramını tanıtmanız ve 

fiziksel klavye üzerinde yazı denemeleri yaptırmanız çok 

yararlı olur. Bu sayede yanında oturup büyük ekran ve bü-

yük klavye üzerinde daha kolay anlatım da yapabilirsiniz 

ve annenizin telefon gibi “karmaşık” ve kişisel bir cihazla 

“yalnız” kalıp hata yaparak eşe dosta, dünyaya, internete 

yanlış bir mesaj gönderme korkusunu da yenmiş olursunuz. 
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4
Geçici hesaplarla alıştırma yaptırıne
Anneniz akıllı telefonların temel özeliklerini 
öğrendikten sonra ve artık mobil uygulamala-
rı kullanma aşamasına geldiğinde ona hemen 

kendi ismi, kendi fotoğrafı, gerçek bilgileri ile hesaplar 
açmayın. Öncelikle alıştırma yapabileceği, hatalar ya-
pabileceği geçici hesaplar açın. Böylece Instagram’ı ilk 
kez kullanırken yanlışlıkla eşine dostuna göstermek is-
temeyeceği ev halinden fotoğrafları yayınlayınca rencide 
olup, utanıp, arkadaşları arasında alay konusu olduğunu 
düşünerek teknolojiyi kullanmaya karşı defans geliştir-
mesinin önüne geçersiniz, üstelik yaptığı hatalardan da 
ders çıkarmasına imkan verirsiniz. Daha korkusuz, daha 
güvende hissederek hata yapar ve hata yaptıkça öğrenir.

5
Teknolojiyi kullanan arkadaşlarıyla görüşmelerini sağlayın
Annenize artık tüm temel ve pratik bilgileri verdiğinize ve onun da dijital 
dünyada tek başına yüzebileceğine inanıyorsanız, onu akıllı telefonları, 
mobil uygulamaları, dijital dünyayı aktif olarak kullanan akranları, ar-

kadaşları ile daha sık görüşmeye teşvik edin. Emin olun, birbirlerine heyecanla 
telefonları, uygulamaları, sosyal medyayı anlatacaklar ve eğlene eğlene, sohbet 
ede ede, birbirlerine resimler, mesajlar göndere göndere çağa adapte olacaklar. 
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Her yılın mayıs ayında annelerimizi onurlandırmak ve 
anlamak için önemli bir gün kutluyoruz. Evet! 

Anneler Günü. Mayısın ikinci haftası kutladığımız 
bu önemli gün, tabii ki annelerimizi onurlandırmak için 

yeterli değil. Ancak, yine de yüzlerini güldürmek için 
önemli bir gün olduğunu kabul etmek gerekiyor. 

ANNENİZE SAĞLIĞINI 
HEDİYE EDİN

Y
ıllardır süregelen Anneler Gü-
nü’nde mutfak eşyası alma klişesi 
artık ortadan kalktı diyebiliriz. 
Annelerimize daha fazla iş yap-

sınlar diye alacağımız hediyelerden ziyade 
onları mutlu edecek hediyeler bulabilmek 
için biraz yaratıcılık kullanmak yeterli. 
Bunun için size ufak bir önerimiz var. 
Ufak hediyelerle bile mutlu olabilen an-
nelerimize sağlığını hediye etmekle işe 
başlayabilirsiniz. 

Mayıs sayısını Anneler Günü’ne ayırdı-
ğımız dergimizde sizlere annenizin yüzünü 
güldürebileceğiniz bir dizi tavsiyelerde 
bulunacağız. Tabi bu tavsiyeleri kendinize 
göre şekillendirmek ve zenginleştirmek 
tamamen size kalmış. 

Annenize bir hediye almak istiyor ancak 
ne alacağınız konusunda kafa karışıklığı 
yaşıyorsanız, ona sağlığını hediye etme-
yi düşünebilirsiniz. Peki bu ne demek? 
Günümüzde teknolojik ürünler sağlık 
konusunda önemli yardımcılarımız haline 
geldi. İlk bakışta sağlık için gibi durma-

yan ürünler bile aslında istendiği zaman 
sağlık dostu ürünler haline gelebiliyor. 

Mayıs ayı baharın en güzel renklerini 
yaşadığımız, yazın önizlemesi olarak ta-
nımlayabileceğimiz keyifli bir ay. Spora 
başlamak için de doğru zaman. Annenizi 
de spora ve sağlıklı yaşama teşvik ederek 
mayıs ayını güzelleştirmeye başlayabi-
lirsiniz. 

Teknoloji, alacağınız hediyede de sizin 
yanınızda olacak. 

Küçük ama etkili bileklikler
Sağlıklı yaşam için geliştirilmiş akıllı 

bileklikler kullanıcısını her koşulda takip 
ediyor. Annenizin sağlığını takip etmesi 
için ona alacağınız minik ve şık bir akıllı 
bileklik onu son derece mutlu edecektir. 
Annenizin teknolojik ürünlere yavaş yavaş 
alıştığını düşünürsek, bu bilekliğin ona 
oldukça ilgi çekici geleceğini söyleyebiliriz. 

Uyku takibinden adım sayara kadar 
birçok özelliğe sahip akıllı bileklikler, her 
bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 
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Yetenekleri fiyatları ile doğru orantılı ola-
rak artan cihazlar, temelde benzer özel-
liklere sahip. Bütçenizi çok zorlamadan 
alacağınız bir akıllı bileklikle annenize 
sağlığını hediye edebilirsiniz. 

Akıllı bileklikler özellikle şarj konusun-
da kullanıcısının yüzünü güldürmesiyle 
öne çıkıyor. Bir kere şarj olduğunda çok 
uzun süre dayanabilen bileklikler, kulla-

nıcısını şarj etme derdinden kurtarıyor. 
Ayrıca küçük bataryalı olmaları nede-
niyle kısa sürede şarj olabilmeleriyle de 
öne çıkıyorlar. 

Akıllı telefon ile entegre çalışan akıllı 
bilekliklerin topladığı tüm verilere tele-
fon üzerinden ulaşmak mümkün. Bunun 
için annenizin bir akıllı telefonu olması 
gerekiyor. 

Belki de ilk olarak ona bir akıllı telefon 
hediye ederek işe başlamalısınız. Bunun 
için sizi yazının ilerleyen kısımlarına 
doğru alalım.

Hem ‘alo’ desin hem sağlık 
takip etsin
Teknolojik bir anneye sahip olabilirsi-

niz. Bu durumda akıllı bileklik onun için 
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yeterli gelmeyecektir. Eminiz ona daha 
fazlası gerekiyor. Bunun için akıllı saat-
ler, ikinci ürün olarak karşımıza çıkıyor. 
Akıllı bilekliklerin yeteneklerine ek olarak 
akıllı telefon ile bağlantılı olarak birçok 
yeteneklerle donatılan akıllı saatlerle te-
lefon görüşmeleri yapmak bile mümkün.

Hemen hemen her akıllı telefon üreti-
cisinin bir akıllı saat modeli bulunuyor. 

Bu modellerden birini tercih ederken 
boyutlarına dikkat etmeniz gerektiğini 
aklınızdan çıkarmayın. Annenizin ince 
ve narin bileğine uygun bir akıllı saat 
bulmak için biraz fazla mesai harcamanız 
gerekebilir. Ancak, buna değer! 

Akıllı saatler kalp atışını takip edebiliyor 
hatta kalp ritminde herhangi bir farklılık 
hissettiği zaman uyarı yapabiliyor. 

Akıllı bilekliklerin bir adım ötesi ola-
rak tanımlayabileceğimiz akıllı saatlerle 
annenize hem sağlığını hediye edebilir 
hem de teknoloji ile ilgili yeni bir adım 
atmasını sağlayabilirsiniz. 

Akıllı telefonlar ile entegre çalışan akıllı 
saatlerin topladığı verileri de akıllı telefon 
üzerinden görmek mümkün. Bu doğrudan 
akıllı bileklik mantığı ile aynı.
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Apple Watch Series 4 40 mm   
Anneler Günü’nde annenizin yü-
zünü güldürmek için ona sağlığını 
akıllı bir saatle hediye edebilirsi-
niz. Dördüncü nesil Apple Watch 
bunun için oldukça uygun. Şık 
tasarıma sahip saat proaktif sağlık 
izleyicisiyle her zaman kullanıcısı-
nın yanında. Unutmayın! Herkes 
için bir Apple Watch mutlaka var!
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Videolarla başlamak için
İlk bakışta sanki sağlıkla alakası yokmuş 

gibi görünen akıllı telefonlar da aslında 
iyi birer sağlık yardımcısı olabilir. Bu 
telefonlara yüklenen birçok mobil uygu-
lama bulunuyor. Hatta telefonların içinde 
yerleşik olarak gelen sağlık uygulamaları 
da mevcut. Buradan da sağlık konusunda 

takipler yapmak mümkün. Tabi bütçe 
olarak akıllı telefonlar, akıllı saatler 
ve akıllı bilekliklerle aynı seviyede 

değil. Anneniz akıllı telefon 
aracılığıyla spor videoları 
izleyerek doğru teknikleri 

öğrenebilir ayrıca yeni 
egzersiz hareketleri 

öğrenebilir. 
Annenize bir 
akıllı telefon he-

diye etmeniz 

ona sağlığının dışında yeni bir arkadaş 
hediye ettiğiniz anlamına gelecektir. 
Akıllı telefonu ile haberleri takip edebilen, 
sağlığını yakından izleyen ya da mobil 
oyunlar oynayan anneniz  sayenizde tam 
bir teknoloji kurdu olabilir. 

Satın alacağınız akıllı telefonda bütçe 
ve annenizin tercihleri önemli rol oyna-
yacaktır. Bu konular üzerinde biraz daha 
fazla düşünmeli ve doğru bir satın alma 
tercihi yapmalısınız. 

Daha büyük ekran 
daha fazla verim
Akıllı telefonun bir adım ötesine geç-

mek isteyebilirsiniz. Annenizin mevcut, 
kullanmaktan çok memnun olduğu bir 
akıllı telefonu olabilir. Spor yapmak için 
bir adım atmak isteyen annenize tablet 
hediye edebilirsiniz. Anneniz hem internet 
üzerinden hem de mobil uygulamalardan 
yayınlanan spor videoları ile yeni bir baş-
langıç yapabilir. İstediği içerikleri, istediği 
zaman izleyebileceği bir tablet annenizi 
son derece mutlu edecektir. 

Sağlık konusunda bilgilenebileceği ma-
kaleleri okumak ayrıca videoları rahatça 
izleyebilmek için tablet ekranı gayet yeterli 
olur. Akıllı telefonun küçük ekranına 
kıyasla daha büyük bir kullanım alanı 
sunan tabletler aynı zamanda oyunların 
da çok daha zevkli oynanmasını sağlıyor. 

Tabletler konusunda da çok fazla seçenek 
mevcut. Doğru tercihi yapmak için 

yine annenizin kriterlerini ve 
bütçenizi göz önünde bulun-
durmalısınız. Ekran boyut-
larının da farklılık gösteren 
tabletler için bunun da önemli 
bir kriter olduğunu aklınız-

dan çıkarmayın. Akıllı telefonlardan daha 
uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz birçok 
tablet bulunuyor. 

Birlikte öğrenmek ve 
öğretmek
İlk bakışta bir bilgisayarın sağlık ile 

ne alakası olabilir, diyebilirsiniz. Ancak 
durum öyle değil. Çünkü tıpkı tabletler ve 
akıllı telefonlarda olduğu gibi bilgisayar-
larda da sağlık ve spor ile ilgili içeriklere 
erişilebiliyor. Tek gereken internet bağlan-
tısı. Anneniz kendine uygun bir bilgisayar 
ile istediği makalelere ulaşabilir, istediği 
videoları izleyebilir, yeni başlangıçlar için 
satın almalar yapabilir. Hatta ona bir bil-
gisayar verdiğinizde geri kalan her şeyi o 
kendi için satın alabilir. 

Fiyat açısından en geniş yelpazeye sahip 
ürün grubu hiç kuşkusuz bilgisayarlar. 
Tabi annenize hediye edeceğiniz bilgisa-
yarın bir oyun canavarı olmasına gerek 
yok. Günlük işleri yapabilecek yeteneklere 
sahip olması yeterli. 

Bilgisayar satın alma konusu aslında 
diğer ürünlere göre biraz daha karmaşık. 
Annenizin işini görecek bilgisayarı en iyi 
siz bilirsiniz. Bu konuda biraz düşünüp 
doğru tercih yapmanız aslında oldukça 
kolay.
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Mayıs geldi. Nisanda da çoğu zaman soğuk 
geçen havalar artık iyiden iyiye ısınmaya 
başlıyor. Yaz mevsiminin önizlemesi olan 
mayıs ayı, hem ruhsal hem de fi ziksel olarak 
yenilenmek için oldukça doğru bir zaman. 
Peki bunun için neye ihtiyaç var? Aslında bu 
soruya birçok cevap verilebilir ancak cevabı 
çok da uzakta aramaya gerek yok. Kafanızı 
şöyle bir çevirip balkona doğru bakmanız 
tüm soruların yanıtını bulmanız için yeterli 
olacaktır. Evet! Balkonda kahvaltılar başlıyor. 

BALKONDA 
KAHVALTILAR 
BAŞLIYOR

M
ayıs ayı ile birlikte yalnızca 
pencereleri açmakla kalma-
yıp balkona çıkmak gerekiyor. 
Bunun için kahvaltı çok doğru 

zaman. Kuracağınız keyif li sofralarla 
mayısın tadını çıkarabilir, dostlarınızla 
mutlu kahvaltılar edebilirsiniz. 

Özellikle tatil gününüzde yapacağınız 
uzun ve keyif li bir kahvaltı hem sağlık 
açısıdan hem de ruhsal olarak size ken-
dinizi oldukça iyi hissettirecektir. 

Tabi balkonda başlayan kahvaltılar için 
en iyi yardımcınızın teknoloji olduğunu 

unutmayın. Bazı külfet gibi gelen hazır-
lıklar teknoloji ile birlikte çocuk oyuncağı 
kıvamına gelebilir. Tek yapmanız gereken 
keyifli kahvaltılar için hangi yardımcıları 
kullanmanız gerektiğini bilmek. Doğru 
tercihler ve iyi yardımcılarla saray sofrası 
tadında sofralar kurabilir. Kahvaltınızı 
renklendirebilirsiniz. 

Kahvaltı nerede yapılırsa yapılsın ol-
mazsa olmazı bol olan bir öğün. Örneğin, 
yumurtasız olmaz. Ekmeksiz olmaz. Çaysız 
hiç olmaz. Bu listeyi uzatmak mümkün. 
Peki tüm bunları hazırlarken teknoloji 
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Bir tane yenir, 
tüm gün tok tutar
Sofraların vazgeçilmezi her ne kadar 

çay olsa da gıda tarafında da bazı vaz-
geçilmezler yok değil. Bunların başında 
yumurta geliyor. Sabah kahvaltılarında 
hem besin değeri yüksek hem de tok 
tutan yiyecekler yemek günün ilerleyen 
saatlerinde de kendinizi iyi hissetmenizi 
sağlar. Besin değeri yüksek ve tok tutan 
bir yiyecek denince akla ilk gelen gıda 
tabiki yumurta. 

Esasen yumurta yapmak da tıpkı çay 

yapmak gibi basit birkaç adımdan olu-
şuyor. Tabi, buradaki en önemli nokta 
doğru pişirme süresi. Rafadan, katı ya 
da kayısı. Herkesin kendi damak zevkine 
göre bir yumurta haşlama süresi olduğunu 
unutmamak gerekiyor. 

Geleneksel bir cezvede yaptığımız bu 
süreleri tutturmak oldukça zor. İşte tam 
bu aşamada yumurta pişiriciler imdadı-
mıza koşuyor. 

Tıpkı çay makinesi gibi yumurta pişiri-
cilerinin de her bütçeye uygun olduğunu 
söyleyebiliriz. Bir yumurta pişiricisinin 

en önemli kriteri, bir seferde kaç yumurta 
pişirebileceği. Kalabalık bir sofranın yu-
murta ihtiyacı karşılanacaksa ona göre bir 
pişirici tercih etmek gerekiyor. 

Maksimum güç ve güvenlik özellikleri 
de pişiriciler için önemli kriter arasında 
yer alıyor. Elektronik her cihazda olduğu 
gibi bu üründe de güvenlik unsurunu 
gözden kaçırmamak gerekiyor. 

Pişirme ayarının değiştirebilmesi, gös-
terge ışığı ve alarm yumurta pişiricisi satın 
alırken dikkat etmeniz gereken özellikler 
arasında sayılabilir. 
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Profilo A+ NoFrost Buzdolabı   

Kahvaltılık malzemelerinizi 
saklayacağınız güçlü bir buzdolabına 
ihtiyacınız varsa Profilo A+ 
NoFrost Buzdolabı bu ihtiyacınızı 
karşılamak için hazır bekliyor. Süper 
soğutma özelliği ve süper dondurma 
özelliği bulunan buzdolabı 2 adet 
fresh çekmesiyle birlikte geliyor. 
Dondurucu bölmesi net hacmi 85 
litre olan Profilo NoFrost buzdolabı 
elektrik kesintisi durumunda 19 saat 
saklama yapabiliyor.

bize nerede yardım edecek?
Şimdi gelin balkondaki kahvaltınızı 

hazırlarken zamandan tasarruf etmenizi 
sağlayan ancak keyiften ödün vermeyen 
teknolojik ürünlere yakından bakalım.

Sofraların vazgeçilmezi
Bir kahvaltı sofrasının en olmaz üyesi 

hiç kuşkusuz çay. Herkesin kahvaltıda ye-
diği gıdalar birbirinden son derece farklı 
olabilir. Ancak, birçok kişinin çay konu-
sunda bizimle hemfikir olduğuna eminiz. 

Çay yapmak temelde basit birkaç adım-

dan oluşuyor olabilir. Ancak bunu çok 
daha basit hale getiren birçok çay makinesi 
bulunuyor. Hayatınızı kolaylaştırmak için 
bu makinelerden birini mutlaka mutfağı-
nıza yerleştirmelisiniz. Çaydanlıkta çay 
yapmanın tadının başka olduğu söylense 
de bu pratikliğe alışınca eminiz çaydanlıkla 
aranıza mesafe koyacaksınız. 

Çay makinesi tercih ederken kriterle-
rinizi bilmeniz son derece önemli. Her 
bütçeye uygun bir çay makinesi mutlaka 
bulunuyor. Seçiminizi yaparken makine-
nin maksimum gücüne ve su haznesi ka-

pasitesine dikkat etmeniz oldukça önemli. 
Ayrıca paslanmaz çelikten bir makine 
tercih ettiğiniz takdirde uzun yıllar kul-
lanabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. 

Kalabalık sofralar sizi tanımlıyosa, su 
hazne kapasitesi yüksek bir çay makinesi 
tercih etmek işinizi kolaylaştıracaktır. Ne 
kadar geniş kapasiteli bir makine seçer-
seniz o kadar fazla bardak çay çıkacağını 
unutmayın. 

Seçtiğiniz çay makinesi o aradığınız 
tavşan kanı çayı size sunmak için elinden 
geleni yapacak.

32 | www.mediamarkt.com.tr

MUTFAKTA YAŞAM | Balkonda kahvaltılar başlıyor



Arzum Çaycı 
Çay Makinesi  
Kahvaltı balkonda olsun 
ya da olmasın sofranın 
vazgeçilmezi çay. Bunun 
için Arzum Çaycı 
oldukça iyi bir seçenek. 
1.8 litrelik su haznesiyle 
kalabalık misafirlerinizi 
ağırlayabileceğiniz Çaycı, 
susuz çalışmayı önleyen 
emniyet sistemiyle de 
güvenliği elden bırakmıyor.

Her şeyin yanında 
mutlaka bir dilim!
Çay ve yumurta tamam ama eksik olan 

bir şey var. Ekmek. Ne yerseniz yiyin 
yanında mutlaka bir dilim ekmek ara-
yanlardansanız, evinizin bir köşesinde 
ekmek kızartma makinesi koymayı dü-
şünebilirsiniz. Hatta tamamen ekmeğimi 
kendim yapmak isterim derseniz, ekmek 
yapma makinelerine bir göz atabilirsiniz. 

Ilık havadaki keyif li bir balkon kah-
valtısında sıcacık ekmekler size de çok 

cazip gelmiyor mu? Ekmeğinizi isterseniz 
kızartarak, isterseniz tamamen kendiniz 
yaparak kahvaltınızı çok daha keyifli hale 
getirebilirsiniz. 

Tabi bu aşamada ekmek kızartma ma-
kineleri ile ekmek yapma makineleri 
arasındaki fiyat farkını göz önünde bu-
lundurmak gerekiyor. Kendi yaptığınız 
ekmek daha sağlıklı olacağı için bütçenizi 
biraz da olsa zorlamayı düşünebilebilir-
siniz. Ancak, ben zaten ekmeğimi alıyo-
rum diyorsanız, yetenekli bir kızartma 

makinesi sıcacık ekmekleri kısa sürede 
masanıza getirecektir. 

İki ekmek arası yaratıcılık
Sabah kahvaltılarını zenginleştiren bir 

başka yiyecek ise tost. İki ekmeğin arasında 
koyacağınız birçok yiyecekle yaratıcılı-
ğınızı konuşturabilir ve misafirlerinizin 
damağında güzel bir tat bırakabilirsiniz. 

Tost makinesi çok uzun yıllardır ha-
yatımızda olan bir teknolojik ürün. Her 
bütçeye uygun bir tost makinesi bulmak 
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mümkün. Burada da önemli olan sizin 
kriterleriniz. Bize soracak olursanız yü-
zeyi çıkarılabilen bir tost makinesi işinizi 
son derece kolaylaştıracaktır. Sonradan 
yıkanması kolay olan bu makineler, yemek 
sonrasında da vaktinizi çalmaz. 

Ayrıca tost makinelerinin gücü de ol-
dukça önemli. Günümüzde çoğu tost 
makinesi aynı zamanda ızgara olarak 
da kullanılıyor. Yani, hem kahvaltınızda 
hem de akşam yemeğinizde bu makineyi 
verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. 

Özel niteliklerine dikkat ederek satın 
alacağınız bir tost makinesi uzun yıllar 
sizi üzmeyecektir. 

Kahve keyfi olmadan kahvaltı 
eksik kalır
Balkonda kahvaltı sofrasını kurduk. 

Yiyeceklerle doldurduk. Keyifli ve uzun 
kahvaltımızın sonuna geldik. Burada son 
dokunuşu yapmak gerekiyor. Peki, ne bu 
son dokunuş? Tabiki kahve! İster Türk 
kahvesi olsun ister de filtre kahve evini-

zin güzel bir makineye ihtiyacı olduğunu 
unutmayın. Kalabalık bir sofradaysanız 
filtre kahve işinizi kolaylaştıracaktır. An-
cak, Türk kahvesi tiryakisi iseniz haznesi 
büyük bir makine tercih etmeniz gerek-
tiğini unutmayın. 

Bir seferde ne kadar fazla fincan kahve 
yapabiliyorsanız, balkonunuzda o kadar 
uzun keyif yapabilirsiniz. 

Güzel başlayan bir kahvaltının son do-
kunuşunu kahve ile yaptığınızda o gün 
moralinizi hiçbir şey bozamaz.
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Diyet yapmak hepimizin hayatında 
kaçınılmaz bir süreç. Karbonhidrat ve şeker 
üzerine kurulan modern çağların beslenme 

alışkanlıkları insan vücudunu hızlı şekilde 
yağlandırıyor ve hatta yaşlandırıyor. Geriye 

ise diyet yapmak için sürekli pazartesi’yi 
bekleyen kalabalıklar kalıyor. Peki dünyada 
“Intermittent Fasting” ismiyle bilinen yeni 

diyet akımı obeziteye çare olabilir mi?

NEDİR ŞU 
INTERMITTENT 

FASTING?
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İ
ngilizce ismiyle Intermittent Fasting 
kavramı, Türkiye’de çoğu insana ya-
bancı ve ürkütücü gelebiliyor. Ancak 
bu diyet aslında Türk toplumuna hiç 

yabancı değil. Dini bir ritüel olan Ramazan 
orucuna benzeyen Intermittent Fasting’i 
dilimize çevirmek gerekirse de “uzun 
aralıklı diyet” diyebiliriz. Türkiye’de bu 
diyeti Oruç Diyeti ismiyle de kullanan çok 
sayıda insan bulunuyor. Ancak buradaki 
“oruç” kelimesinin dini oruçla alakalı ol-
madığını hatırlatmamız gerekiyor zira bu 
diyette su içmek, kahve içmek, çay içmek 
ve benzeri kalorisiz içecek ve besinleri 
tüketmek serbest.

Oruç Diyeti özet olarak, kişinin gün-
de bir veya iki öğün beslenmesi ve gün 
içindeki son öğünü ile ertesi günün ilk 
öğünü arasında 14-18 saat arasında boşluk 
bırakması prensibine dayanıyor. Bura-
da anahtar nokta, vücudun bu 14-18 ve 
hatta tek öğünlü diyette 24 saat boyunca 
insülinini yükseltecek seviyede kalori 
almaması. Zira vücut kalori aldığında 
kanda insülin yükseliyor ve bu hormon 
yağ yakım sürecini kesiyor. 

Bu nedenle de yağ yakmak, kilo vermek 
mümkün olmuyor. Ancak bu 14-18-24 sa-
atlik “açlık” süresince su içmek, şekersiz 
kahve ve şekersiz çay içmek ve hatta çok 
acıkırsanız, açlığınıza karşı koyamazsa-
nız, küçük porsiyonlarla, abartmadan, 

yeşillik ve zeytinyağı gibi besinleri alıp 
açlığınızı bastırmak gibi seçenekler ya-
sak değil. Hatta bol su içmek, iki fincan 
şekersiz kahve ve bir iki bardak şekersiz 
çay içmek de tavsiye ediliyor.

Oruç diyetini kullananlar, gerekli ol-
mamakla beraber, kolaylık olduğu için 
bu diyeti ketojenik diyetle birleştiriyorlar 
zira ketojenik diyet, karbonhidrat diyeti-
ne göre açlığa çok daha fazla dayanıklılık 
sağlıyor. Eğer istediğiniz kiloya indiğinizi 
düşünüyor ve daha fazla kilo vermeden 
ama kilo da almadan, sağlıklı beslenme-
ye devam etmek istiyorsanız, oruç diye-
tini günlük kalori ihtiyacınızı sayarak 
devam ettirebilirsiniz. Vücudunuzun 
ihtiyaç duyduğu günlük kalori limitini 
sağladığınız sürece kilo vermeyeceksiniz 
ama almadan da sağlıklı bir yaşam sü-
rebileceksiniz. Elbette sağlıklı yaşamak 
sadece kalori saymakla mümkün değil, 
ihtiyacınız olan mineralleri ve besinleri 
aldığınızdan da emin olmalısınız ama o 
başka bir yazının konusu. 

Bu tür beslenme diyetlerini aslında tıp 
dünyası uzun zamandır diyabet tedavisin-
de kullanıyor. Aynı diyeti diyabet hastası 
olmadan da kullanmak mümkün ve yağ 
yakımı, vücudun kendini yenilemesi hat-
ta yaşlanmayı yavaşlatması gibi etkileri 
nedeniyle dünyada hızla popülerleşiyor. 

Ancak şunu da unutmamak gerekiyor, 

Intermittent Fasting’i aslında bir yaşam 
biçimi olarak hayata sokmak ve uzun 
yıllar, hatta ömür boyu devam ettirmek 
gerekiyor, aksi halde tüm diğer diyetlerde 
olduğu gibi, diyeti sonlandırdığınızda, 
yeniden eski kilolarınızı geri alıp yağlan-
manız kaçınılmaz. Karbonhidrat ve şeker 
üzerine kurulu bir beslenme düzenine geri 
dönmek ve üstelik bu düzeni günde üç ve 
hatta ara öğünlerle altı öğüne yaymak, 
vücudun sürekli insüline maruz kalması 
ve sonunda hem yağlanma hem de diyabet 
riski yaşaması anlamına geliyor. 

Diğer bir deyişle, Intermittent Fasting 
aslında insanoğlunun binlerce yıl önce 
edindiği, metabolizmasına entegre ettiği 
günde 1-2 öğünlü, düşük kalori limitli 
beslenme alışkanlığını hayatımıza yeni-
den adapte etmek ve modern çağların, 
şeker, ekmek, un, karbonhidrata dayalı 
beslenmesini olabildiğince hayatımızın 
uzağında tutmak mantığı üzerine kurulu 
bir düzen. 

Bu konuya merak duyarsanız, öncelikle 
doktorunuza danışarak, bu tür bir beslen-
me düzenine geçmeniz halinde vücudu-
nuzun vereceği ani tepkilere dair önceden 
hazırlık yapmanızı, hızlı kilo vermeniz 
nedeniyle oluşabilecek yüksek tansiyon 
gibi riskleri elimine edecek şekilde planlı 
bir geçiş programı hazırlamanızı tavsiye 
ediyoruz.
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TEFAL ActIvflow El Blender    

Activflow Pro’nun iç tarafındaki kavisli 
bıçakları mükemmel biçimde topakları 
yakalarken, bıçağın dış tarafındaki düz 
bıçakları üstün karıştırma sağlar. 1,5 litre 
kapasiteli hazneye sahip blender, çift mikser 
ucu sayesinde yumurta çırpmaya, mayonez 
ve kek hamuru hazırlamaya imkan sağlıyor. 
Activflow Pro Kırmızı 1000W modelinde 
dilimleme ve doğrama için 2 farklı disk 
bulunuyor. Farklı işlevleri olan bu 
disklerle dilerseniz peynirinizi de 
rendeleyebilirsiniz.
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Sahibi olduğumuz ve kullandığımız ürünleri en doğru şekilde 
taşımamızı sağlayan fotoğraf makinesi çantası seçimi 

önemli konuların başında geliyor.

FOTOĞRAF MAKİNELERİ İÇİN 
İDEAL ÇANTA SEÇİMİ
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G
ünümüz-
de fotoğraf 
makinesi ve 
benzeri aksesu-

arlar belli bir fiyatın üzerinde 
ekipmanlar olarak karşımıza 
çıkıyor. Üzerlerinde çok fazla 
elektronik komponent bulunan 
fotoğraf makinelerini taşırken de 
ayrı bir özen göstermemiz gere-
kiyor. Bu özeni bize sağlayacak 
en önemli yardımcılarımızın ba-
şında fotoğraf makinesi çantaları geliyor. 
Fotoğraf makinesi çantası, ürünün ken-
dini seçmek kadar ihtimam gösterilmesi 
gereken konuların başında bulunuyor.

Fotoğraf makinesi 
çantası seçimi
Günümüzde sadece fotoğraf makine-

sini alacak çantalar olduğu gibi objektif, 
flaş, tripod ve hatta Drone gibi yardımcı 
aksesuar ve ürünleri de taşımak için 
kullanılabilecek çantalar bulunuyor. Bu 
çantaların en önemli özellikleri arasında 
hem nem, yağmur, soğuk ya da sıcak gibi 
dış etkenlerden korumak hem de darbe 
ve çizik oluşması gibi sorunların önüne 
geçmeyi sağlaması yer alıyor.

Nasıl seçmeliyiz?
Bugün çok basit ve sadece neopren 

olarak adlandırılan fotoğraf makinesini 
içine koyarak taşıyabileceğimiz çantalar 
günlük kullanım için yeterli olacaktır. 
Özellikle amatör bir kullanıcı iseniz çok 
fazla yer kaplamayan ve haliyle ağır da 
olmayan bu tarz bir çanta ile başlamanızı 
öneririz. Bu tarz çantalar sadece fotoğraf 
makinesini alır ve bazılarında ek olarak 
minik gözler (bellek kartı, yedek pil gibi) 
ufak tefek aksesuarları da yanında taşı-
manıza izin verir. Benim kişisel önerim 
eğer bir fotoğraf makinesi alıyorsanız hiç 

olmazsa bu tarz bir 
çanta alın. Zira fotoğ-
raf makinenizi taşırken 
bu tarz bir çanta basit de olsa 
koruma sağlaması açısından fayda 
sağlayacaktır. Piyasada bu tarz genel 
kullanım için onlarca farklı çanta ya da 
kılıf seçeneği bulmanız mümkün. Büyük 
bir çoğunluğu universal her türlü marka 
ve modelle birlikte kullanılabilen bu çanta 
kılıf ların marka ve model bazında özel 
sürümlerinin olduğunu da belirteyim.

Eğer biraz daha koruma isterseniz bu 
neopren kılıf ların biraz daha gelişmiş 
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modelleri de bulunuyor. Bu minik çantalar 
genelde içlerinde sünger parçalarla destek-
lenmiş, birden fazla göze sahip modellerden 
oluşuyor. Fotoğraf makinesi çantası olarak 
tanımlanabilecek bu aksesuarlar temel bazda 
çanta olarak düşünülebilir. Genelde omuza 
asılarak kullanılan bu çantalar zaman zaman 
fotoğraf makinesi ile beraber hediye olarak 
da veriliyor.

Eğer ciddiyseniz seçenek çok
‘Temel seviyedeki koruma benim için yeterli 

değil’ diyorsanız seçenek sayınız birkaç katı-
na çıkıyor. Piyasada onlarca farklı markanın 
yüzlerce farklı fotoğraf makinesi çantası yer 
alıyor. Bunlar bir makine ve bir iki objektif 
taşıyabilir modellerden birkaç makine ve 
birkaç objektif taşıyabilir modellere kadar 
farklı seçeneklere sahip.

Bu tarz çanta seçiminde birkaç önemli konu 
var. Öncelikle ne tarz bir çanta kullanmak is-
tediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Tarz denince 
akla sırta takılarak taşınan sırt çantalarından, 
omuza takılarak taşınan çantalara, tekerlekli 
olup çok fazla ekipman taşımanızı sağlayacak 
çantalara kadar birçok seçenek var. Burada 
beklentilerini iyi belirleyip ekipmanlarınızı 
en iyi şekilde taşıyabilecek büyüklük ve ebatta 
bir çanta seçmeniz önemli.

Bu tarz fotoğraf makinesi çantalarının 
tamamında içi süngerli bölmeler bulunur. 
Bazılarında bu bölmeler çıkartılabilir şekilde 
tasarlandığından çantanın içini istediğiniz 
gibi değiştirmeniz de mümkün olur. Bu da 
ekipmanlarınıza göre bir tasarım yapma 
imkanı sunar. Çanta tercih ederken bu tarz 
bir özelliğe ihtiyacınız olup olmadığını be-
lirleyip, seçiminizi ona göre yapabilirsiniz.

Bir fotoğraf makinesi çantası seçerken eli-
nizdeki ekipmanlara, kullanım tarzınıza ve 
zevkinize göre seçim yapmanız en mantıklı 
hareket olacaktır. Piyasada farklı zevk, bek-
lenti ve bütçelere hitap eden yüzlerce farklı 
çantanın olduğunu belirteyim. Bunlardan 
bazılarını MediaMarkt’ın internet sayfasında 
da görebilirsiniz.

Kişisel önerim küçük ve basit de olsa fo-
toğraf makinesi ve aksesuarlarını taşımak 
için bir çanta alın. Mutlaka çok pahalı ya da 
çok havalı olmasına gerek yok. Önemli olan 
gözünüz gibi baktığınız ekipmanlarınızın 
temel seviyede de olsa korunmasını sağla-
mak olduğunu unutmayın ve hayatın her 
anını kayıt altına aldığımız bu elektronik 
yardımcılarımızı güvenli bir şekilde taşımak 
için gerekli olan bu aksesuarlardan bir tane 
edinin. Bizden söylemesi.
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Video üretenler için en uygun çözüm 
video kamera mı, DSLR mı yoksa 
aynasız mı? İşte bu sorunun yanıtı.

VİDEO İÇİN EN İYİ 
KAMERA SEÇENEKLERİ
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S
on yıllarda gelişen teknoloji berabe-
rinde farklı seçenekleri de getirdi. 
Artık video üretmek için birden 
fazla seçeneğe sahibiz. DSLR fo-

toğraf makineleri, video kameralar, aksiyon 
kameraları, aynasız fotoğraf makineleri, DJI 
Osmo Pocket gibi özel cihazlar ve cep tele-
fonları. Bunların hepsini kullanarak video 
kayıt edebiliyoruz. Ancak hangisi bizim için 
en uygun ya da hangisini nerede ve nasıl 
kullanmalıyız? İşte bu yazımızda bu kritirik 
sorunun yanıtını vereceğiz.

Video kamera mı yoksa 
DSLR ya da aynasız mı?
Konuya en basitinden başlamak gerekirse 

yukarıda sorduğumuz seçenekler işimizi 
kolaylaştırsa da günümüzde en pratik video 
kayıt cihazı cep telefonları. Her yerde yanı-
mızda olan bu minik yardımcılarımız video 
üretmek için en pratik çözümlerden biridir.

Konu biraz daha esneklik ya da profesyonel-
lik alanına girdiğinde seçeneklerin de biraz 
daha profesyonelleşmesi gerekiyor. Video 
kamera ya da DSLR /aynasız seçeneklerinin 
kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. 
Bu da kullanım alanı, esneklik, profesyonellik 
ve beklenti/ihtiyaçlara göre bu cihazlardan 
birini seçeceğim anlamına geliyor.

Video kameraların avantaj ve 
dezavantajları
Video kameralar video üretmek için özel ola-

rak geliştirilmiş cihazlardır. Birçoğu fotoğraf da 
çekebilen bu cihazlar geniş esneklik, zoom ye-
tenekleri, nispeten uzun pil ömrü, aksesuarlarla 
kabiliyetlerinin artırılması (bu tarz bir desteği 
olan modeller için) gibi avantajlara sahiptir.

Video kameraların en büyük dezavantajı 
ise fazlasıyla ışığa ihtiyaç duymalarıdır. Çoğu 
video kamera iyi sonuç için iyi ışık ister. Bu 
da bu ürünlerin en önemli dezavantajların-
dan biridir. Ayrıca ortalamanın üzerinde bir 
video kameraya sahip olmak belli bir bütçeye 
sahip olmak gerekir. Özellikle 4K video kayıt 
gibi özellikleri bulunan kameraların fiyatı 
oldukça yüksektir.
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DSLR fotoğraf makinelerinin 
avantaj ve dezavantajları
Günümüzde DSLR fotoğraf makineleri de vi-

deo için kullanılıyor. Hatta birçok amatör ya da 
yarı profesyonel işler için ağırlıklı olarak DSLR 
modelleri tercih ediliyor.

DSLR fotoğraf makineleri iyi bir objektifle alan 
derinliği ayarlanabilir video sonuçları vermeleri, 
pil ömürlerinin uzun olması (orta ve üst seviye 
modeller için geçerli) objektif seçenekleri ile ka-
biliyetlerinin artması gibi avantajlara sahiptir.

DSLR modelleri biraz büyük olmaları, orta ve 
üst seviye modellerin fiyatlarının biraz yüksek 
olması gibi dezavantajlara sahiptir. Ayrıca DSLR 
cihazlar hareketli çekimlerde iyi bir operatör 
ihtiyacı duyar. Zira hareketli konuların gerçek 
zamanlı netliğini yapmak biraz bilgi ve beceri 
gerektiren bir iştir.

Aynasız fotoğraf makinelerinin 
avantaj ve dezavantajları
Günümüzde belli bir kalitenin üstünde olması 

istenen videolar için en fazla tercih edilen cihazlar 
aynasız fotoğraf makineleridir. Neredeyse sadece 
video için geliştirilen bu cihazlar içinde özellikle 
Sony markasının modelleri öne çıkıyor.

Aynasız fotoğraf makineleri küçük ve kompakt 
olmaları, objektif seçenekleriyle alan derinliğini 
esnek olarak düzenlemeye izin vermesi, birço-
ğunun S-log özelliğini desteklemesi avantajları 
arasında yer alıyor.

Aynasız fotoğraf makinelerinin en önemli deza-
vantajı gövdeleri küçük olduğu için pillerinin de 
küçük olması. Bunun sonucu olarak pil ömrünün 
de az olmasıdır.

Video için hangi cihazı kullanacağız?
Aslında bu sorunun somut bir yanıtı yok. Ye-

rine, duruma, ihtiyaca ve beklentiye göre seçim 
yapmak en mantıklısı olacaktır. Günü kurtarmak 
için cep telefonu yeterli iken, uzun süreli ve ışı-
ğın bol olduğu işlerde video kamera kullanmak 
daha mantıklı. Az ışıkta ve pil ömrünün biraz 
daha önemli olduğu yerlerde DSLR, küçüklük ve 
hafifliğin istendiği yerlerde ise aynasız fotoğraf 
makineleri iş görecektir.

Ayrıca bu tarz cihazların seçiminde bilginiz, 
beklentileriniz, beğeniniz ve alışkanlıklarınız da 
size yardımcı olacaktır.
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MİSAFİRLERİNİZLE 
KEYİFLİ VAKİTLER 
GEÇİRECEĞİNİZ 
TEKNOLOJİK ÜRÜNLER
Her ne kadar bahar gelmiş olsa da dostlarla evlerde vakit 
geçirmenin keyfi  her zaman farklıdır. Yoğun bir haftanın 
yorgunluğunu üzerimizden atmak için dostlarla vakit geçirmek 
oldukça keyifl i bir aktivite olabilir. Misafi rlerinizi en iyi şekilde 
ağırlamak için teknolojiyi kullanabilirsiniz. 
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T
eknoloji her alanda olduğu gibi misafirlerinizi 
ağırlama konusunda da her zaman sizin yanınız-
da olacaktır. Yalnızca mutfakta değil, salonda da 
teknoloji keyifli vakitler geçirmenize yardımcı 

oluyor. Peki ama nasıl? 
Evde eğlenceli vakit geçirebilmeniz için birçok tek-

nolojik ürün bulunuyor. Yeni nesil televizyonlara bağ-
lanabilen cihazlar, zamanın nasıl geçtiğini anlamadan 
size eğlenceli saatler vadediyor. 

Misafirleriniz geldiğinde onlarla uzun uzun sohbetler 
etmek isteyebilirsiniz. Ancak, bu sohbeti zenginleştire-
cek teknolojik ürünlere de bir göz atmanızda fayda var. 
Sohbetiniz bittiğinde kendinizi televizyonun karşısında 
bulacağınız teknolojik ürünlere gelin birlikte bakalım.

Müsabakalar başlıyor
Oyun konsolları uzun yıllardır hayatımızda. Tek-

noloji geliştikçe konsollar da bambaşka bir yere doğru 
evrildi. Klasik eski konsolların yerini artık oyunun 
içine girebildiğimiz yetenekli konsollar aldı. VR göz-
lüğü ile desteklenen konsollarla kendinizi olayın içinde 
hissedebilirsiniz. Misafirlerinizle keyif li turnuvalar 
düzenleyebilirsiniz. Tabi bu durumda uzun saatlerini-
zi konsola ayırmanız gerekiyor. Çünkü bu turnuvalar 
tahmin ettiğinizden çok daha uzun sürebilir. 

Günümüzde, kameraları bulunan konsollar ile hare-
ket ederek de oyunlar oynamak mümkün. Oyun oy-
namayı çok daha interaktif hale getiren bu konsolların 
aynı zamanda iyi birer spor aleti olduğunu aklınızdan 
çıkarmayın. Misafirlerinizin olmadığı durumlarda 
konsollar ile sağlıklı sporlar yapabilirsiniz.

Bir konsol satın almak için belli bir bütçenin üzerine 
çıkmak gerekiyor. Tabi bu bütçe karşısında satın alaca-
ğınız keyfe odaklanmak önemli.

Dediğimiz gibi misafirlerinizle eğlenceli saatler ge-
çirebileceğiniz konsollar, yalnız kaldığınızda da sizin 
dostunuz. İster spor için kullanın isterseniz yalnızca 
oyun oynayın. Konsollar günümüzde, her koşulda en 
eğlenceli vakit geçirme araçları olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu alanda iki büyük dev var. Her ikisinin de farklı 
avantajları ve yetenekleri bulunuyor. Tercihinizi ya-
parken kriterlerinizi doğru bir şekilde belirlemelisi-
niz. Aksi durumda aklınızdaki ‘keşke’ düşüncesinden 
kurtulamazsınız. 

Her şey akıllanıyor
Bazen keyifli vakitler geçirmenizi sağlayan tek ürün 

televizyon olabilir. Tüplü televizyonlardan günümüzde 
neredeyse evrim geçiren televizyonlar artık akıllı. İn-
ternet bağlantılı özelliklere sahip televizyonlar içinde 
birçok uygulama ile birlikte geliyor. Buradan popüler 
yayınları izleyebilir, uzun zamandır başlamak istediğiniz 
ama üşendiğiniz bir diziye başlayabilirsiniz. 

Akıllı bir televizyonunuz yoksa Apple TV gibi ürün-
lerle televizyonunuzu kısa sürede akıllandırmanız da 
mümkün. Buradaki içerikler sayesinde misafirleriniz 
ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınızdan emin 
olabilirsiniz. 
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Her bütçeye uygun bir akıllı televizyon bulunsa da 
televizyonun büyük olması eğlenceyi de daha da büyü-
tecektir. Tabi bunun için salonunuzun da televizyona 
uygun olması gerekiyor. Bir akıllı televizyon alacaksa-
nız, ilk önce salonunuza uygun bir ölçü belirlemeniz 
lazım. Sonrasında istediğiniz yeteneklere göre bütçenizi 
belirleyebilirsiniz. 

Satın alacağınız hemen hemen tüm akıllı televiz-
yonlar sizinle uzun bir süre aynı evde yaşayacak. Bu 
yüzden seçiminizi doğru bir şekilde yapmak son derece 
önemli. Aksi durumda, sürekli bir televizyon bakmak 
can sıkıcı olabilir. 

Keyifli seyirler
Akıllı televizyonunuz internete bağlıysa, dünyadaki 

hemen hemen her içeriğe kolayca ulaşabiliyorsunuz 
demektir. Ancak, aksi durumda da eğlenceniz yarım 
kalacak değil. Televizyonlara bağlanacak DVD ya da 
Bluray oynatıcılarla son yapımları keyifli bir şekilde 
izleyebilirsiniz. Günümüzde oldukça uygun fiyata 
bulunan bu oynatıcılar akşamlarınızı eğlenceli bir 
hale getirecektir. 

Tabi bu aşamada söz konusu ürünlerin az da olsa 
popülerliğini yitirdiğini kabul etmek gerekiyor. Artık 
birçok içeriğe internet üzerinden ulaşabiliyoruz. Bu da 
DVD ve Bluray oynatıcıları biraz arka plana atıyor. Yine 
de bütçe ile doğru orantılı olarak bir eğlence satın almak 
istiyorsanız, bu oynatıcılara bakmanızda fayda var. 

Kulağınızın pası silinsin
4K görüntü kalitesine sahip bir televizyonunuz var 

ve bu kalitede bir film bulmuşsunuz. Misafirlerinizle 
izleyeceğiniz bu filmin keyfini katlamak için bir ses 
sinema sistemine ihtiyacınız olduğunu unutmayın. 
Size kendinizi adeta filmin içindeymiş gibi hissettire-
cek ses sinema sistemi, sinema dünyasına bakış açınızı 
bile değiştirebilir. 

Denemeden farkın hissedilemeyeceği ses sinema 
sistemlerine bir şans verirseniz, vazgeçemeyeceğiniz-
den eminiz. 

Her teknolojik ürün gibi bu sistemleri seçmenin de bazı 
kuralları var. Öncelikle kendi kriterlerinizi belirlemeniz 
gerekiyor. Yalnızca bir ses sistemi mi istiyorsunuz, yoksa 
ihtiyacınız olan yetenekli bir ses sinema sistemi mi? 

Evinizi bir sinema salonuna çevirmek için tabiki 
gerekli olan yetenekli bir ses sinema sistemi. Ancak 
bu sistemler bütçenizi biraz zorlayabilir. Eğer, gözden 
çıkardığınız bir bütçeniz varsa tercihinizi mutlaka ses 
sinema sisteminden yana kullanmalısınız. 

Günümüzde oldukça yetenekli ses sistemleri olduğunu 
da unutmamak gerekiyor. İnternet bağlı televizyonu-
nuzdan keyifli bir film açıp, ses sistemi ile bu filmin 
keyfini katlayabilirsiniz. 

Misafirleriniz ile keyifli vakitler geçirebileceğiniz bazı 
teknolojik ürünleri sizlerle paylaştık. Ancak bir uyarı 
yapmamız gerekiyor. Bu teknolojiler çok keyifli! O yüz-
den misafirlerinize bağımlılık yapabilir. Eğer, bir gelen 
bir daha gelmek istiyorsa doğru yoldasınız demektir! 

İyi eğlenceler!
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ANNELERİN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRAN 

EV TEKNOLOJİLERİ
Akıllı şehirler ve akıllı evler 

hızla yaygınlaşıyor. Dijital 
dünyanın nimetlerinden 

faydalanarak hayatımıza 
hızla bu faydalı teknolojileri 

sokabiliyoruz. Peki 
anneler, hayatlarını 
dijital teknolojilerle 

nasıl kolaylaştırabilir? 
İşte annelerin hayatını 

kolaylaştıracak 
ev teknolojileri ve 

kullanımlarına dair 
ipuçlarımız.

1
Akıllı bebek kameraları
Bebek büyütmek çok emek ve dikkat 
isteyen bir süreç. Bu süreçte annele-
rin en büyük yardımcılarından biri 

de akıllı bebek telsizleri veya kameraları. 
Akıllı bebek kameraları artık internet üze-
rinden görüntü ulaştırıyor ve anneler isterse 

cihazın özel ekranından veya telefonundan, 
tabletinden bebeğin görüntüsüne ulaşabili-
yor. Bu çeşit bir dijital kamera, babaların da 
işteyken uyuyan bebeklerini seyretmelerine 
yardımcı olduğu gibi annenin ve babanın 
bebeğe telefon üzerinden ses iletmesini, 
konuşmasını, rahatlamasına yardımcı 

olmasını sağlıyor. Gece görüş yetenekleri 
de olan kameralar sayesinde, geceleri be-
bek karanlıkta uyurken bile sürekli takip 
edebilme imkanına kavuşuyorsunuz. Bazı 
kameralarda ise hareket sensörü bulunuyor 
ve bebeğin hareket seviyesine göre anne 
babaya sinyal ve görüntü gönderebiliyor.
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2
IP güvenlik kameraları
Bebekler büyüse de kameralara 
ihtiyacınız bitmiyor. Özellikle 
çalışan anne babalar, gün içinde 

çocukların evdeki hareketlerini izlemek, 
ödevlerini yapıp yapmadıklarını takip 
etmek, bakıcıların tavırlarını kontrol 
etmek için internet üzerinden görüntü 
sağlayan IP güvenlik kameralarına ih-
tiyaç duyuyorlar. Bu kameralar, internet 
üzerinden anne babaların telefonlarına 
görüntü gönderirken, çift taraf lı ses 
iletimine de izin veriyor. 

Braun Buharlı Ütü 
Evlerin olmazsa olmazı ütüler her zaman en önemli 
kurtarıcılarımız. Braun buharlı ütü evde ütü 
yapmayı çok daha keyifli hale getiriyor. Kısa sürede 
biten ütüler artık dert olmaktan çıkıyor. Damla 
önleme fonksiyonu ütünün en önemli kozlarından 
biri. Braun buharlı ütü dakikada 230 gram buhar 
çıkararak farkını ortaya koyuyor. 
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3
Robot süpürgeler
Ev temizlemek zor iş ama neyse 
ki artık kaba temizliği düzenli 
olarak yapacak robot süpürge-

lerimiz var. Yerlere dökülen saçı, kılı, 
tüyü, minik tozları düzenli olarak te-
mizleyen bu robot süpürgeler, evde biri 
yokken bile kendi kendine çalışıyor, 
tüm evi dolaşıyor, koltuk boyları yeterli 
yükseklikteyse koltuk altlarına, yatak 
altlarına, dolap altlarına kadar giriyor, 
tozu kiri çekip alıyor ve sonra şarj istas-
yonuna geri dönüp kendini şarj etmeye 
devam ediyor. 
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4
Tablet/telefon stantları
Şimdi bu basit ve mekanik stantlar diğer teknolojik 
ürünlerin yanında çok basit gibi görünebilir ama 
fayda bakımından çok değerli bir hediye olabilir. 

Annelerin artık yemek tariflerini internetten aldığını hatırla-
yacak olursanız, mutfakta telefonunu ve tabletini dik tutacak, 
kolayca kullanılmasını sağlayacak bir stant annelerin hayatını 
çok kolaylaştırabilir. Üstelik yatak başında, komodinin üze-
rine yerleştirilecek bir telefon standı benzer şekilde telefon 
kullanımına büyük kolaylık sağlayacak.

BOSCH TFB4402V 
Tost Makinesi   

Kapalı, set üstü ızgara ve fırın 
konumu olmak üzere üç farklı 
ızgara konumu bulunan Bosch 
tost makinesi, yüzlerce farklı 

yemek için ayarlanabilir ızgara 
ayarı ile kullanıcısının sıcaklığı 
doğrudan kontrol edebilmesini 
sağlıyor. Çabuk ısınma ve sabın 
ızgara sıcaklığı için 1800 Watt 
güce sahip makinesi, hızlıca 

sağlıklı ve düşük kalorili ızgaralar 
yapmanıza yardımcı oluyor.
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5
Akıllı dijital asistan
“Anne bu ne, anne şu ne, anne o ne?” sorula-
rınıza yıllarca bıkıp usanmadan cevap vererek 
dünyayı tanımınıza destek olan annenizin 

de merak ettiği sorular ve aradığı cevaplar olamaz 
mı? Google’ın akıllı dijital asistanı Home Mini gibi 
bir akıllı asistan tüm gün evde annenizin sorularını 
cevaplamak için bekleyecek ve duyduğu sorulara 
cevap bulup hemen annenize bilgi Verecek. Dışarı 
çıkmak üzere olan annenizin “Hey Google, bugün 
yağmur yağacak mı?” sorusuna hızla cevap verecek 
bu yapay zekalı cihazların, annenizin seyredeceği 
filmleri, dinleyeceği müzikleri, arkadaşlarıyla bu-
luşmak için uygun mekanları, trafik durumunu, 
hava durumunu hatta annenizin yatırımları varsa, 
borsa ve para piyasalarındaki son durumları ya da 
komşunun düğününe giderken takacağı çeyrek altı-
nın fiyatını bile annenize iletebileceğini unutmayın. 
Faydalı bir ürün.
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W
i-Fi genişleticiler, tekrarlayıcı-
lar ve güçlendiriciler arasında 
ne fark var? Mevcut İnternet 
bağlantı hızımızı artırarak, 

kapsadığı menzili genişleten bu harika 
teknolojik cihazlar arasında farklar var.

Temel olarak, Wi-Fi tekrarlayıcıları 
Wi-Fi genişleticilerle aynıdır. Her iki ci-
haz da mevcut Wi-Fi sinyalini, başka bir 
yerde tekrar yayınlayarak Wi-Fi çekim 
alanını genişletmek için kullanılırlar. 
Aralarındaki fark ise genişleticinin ta-
mamen kablosuz çalışmasında rağmen, 
Wi-Fi tekrarlayıcıların çalışabilmek için 
bir ethernet kablosuna ihtiyaç duymasıdır.

Wi-Fi genişleticiler nasıl çalışır?
Modem, ISS’nizle iletişim kuran ve inter-

nete erişim sağlayan bir cihazdır. Ardından, 
modeminiz, interneti cihazlarınıza kablosuz 
olarak dağıtan yönlendiricinize bağlanır. 
Günümüzde bu bağlantı, bir modem ve bir 
yönlendirici üzerinden “genellikle yerden 
tasarruf sağlamak amacıyla” tek bir cihazın 
içinde birleştirilebilir.

Wi-Fi genişletici, mevcut Wi-Fi bağlan-
tısını tespit eder ve başka bir yere yeniden 
dağıtır. Hangi yönlendiriciyi kullanıyorsa-
nız kullanın, Wi-Fi aralığında sınırlamalar 
bulunur. Bu aralık sınırının yanı sıra, yolu 
üzerindeki diğer tüm engeller bu aralığı 

büyük ölçüde azaltır. Örneğin, duvarlar, 
zeminler ve kapılar Wi-Fi menzilinizi 
düşürür. Genişleticilerin temel amacı bu 
Wi-Fi aralığını genişletmektir.

Wi-Fi menzilini genişletmek 
için kullanabileceğiniz cihazlar
Menzil genişleticiler, daha önce internet 

erişimi sağlanamayan ya da kablo çeki-
lemeyecek durumda olan alanlara Wi-Fi 
sinyallerinin ulaşmasını sağlar. Bu cihaz-
larda bulunan Ethernet portu ise, Wi-Fi 
menzil genişleticinin kablolu cihazlara 
bağlanmak için gereken kablosuz adaptör 
fonksiyonunu yerine getirir.

Wi-Fi teknolojisi ne kadar gelişmiş olursa olsun elbette 
bazı kusurları da var. İnternet bağlı cihazlarımızın sayısı 
arttıkça daha fazla hız ve daha kapsayıcı bir menzil 
ihtiyacı hissediyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak ve internet 
bağlantımızı en üst düzeye çıkarmak için üçüncü taraf 
ekipman veya aksesuarlara mecburi olarak yöneliyoruz.

Wi-Fi GENİŞLETİCİLERE 
NEDEN İHTİYACIMIZ VAR?
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İnternet bağlantınızı en üst düzeye 
çıkarmak için aşağıda önereceğimiz ci-
hazları kullanabilirsiniz.

Mediamarkt’ta sunulan pek çok network 
ürünleri var. Bu ürünleri incelemek ve 
karşılaştırma yapmak için web sitesini 
ziyaret edebilir ve kendinize en uygun 
ürünü bulabilirsiniz.

TP-LINK RE650
Dört sabit harici anten sayesinde, kab-

losuz kapsama alanını 1300 m2’ye kadar 
genişletebilen cihaz, 2.4 GHz bantta 800 
Mbps, 5 GHz bantta da 1733 Mbps veri 
aktarım desteği sağlıyor.

RE650’nin Gigabit Ethernet bağlantı 
noktası, hızlı ve güvenilir bir kablolu 
bağlantı kurmak için oyun konsolu veya 
akıllı televizyon gibi kablolu cihazları da 
bağlamanıza imkan sunuyor.

TP-LINK RE200
Tüm standart WiFi yönlendiricileri ile 

çalışan ve ulaşılması zor alanlarda daha 
güçlü çift bant bağlantılar oluşturarak 
evinizde veya ofisinizde sorunsuz bir 
kablosuz bağlantı deneyimi sağlayan bu 
cihaz, daha küçük mekanların kullanımı 
için ideal. 750Mbps’e kadar dual band 
hız sağlayan TP-LINK RE200, minyatür 

boyutu ve duvara monte tasarımı ile daha 
esnek konumlandırma imkanı da sağlıyor.

ASUS RP-N12 N300
Bu kablosuz alan genişletici, sinyalin 

ulaşmadığı ölü alanları ortadan kaldıran 
ve mevcut kablosuz router’ın kapsama ala-
nını arttıran güçlü harici MIMO antenlere 
sahip. Tekrarlayıcı olarak da çalışıyor ve 
erişimin zor olduğu noktalara bile sinyali 
ulaştırıyor.

Asus menzil arttırıcılarda dahili olarak 
yer alan ethernet portu üzerinden modem-
den kabloyla gelen internet bağlantısını 
da kablosuza çevirebilirsiniz.

GOLDMASTER 
GFN-7905 Tornado 
55 W Ayaklı Vantilatör   
Havalar ısınıyor. Her ne ka-
dar evde konsol keyfinin bir 
mevsimi olmasa da sıcaklar-
la mücadele etmek için bir 
yardımcı şart. Goldmaster 
Tornado da tam da bu iş için 
sizi bekliyor. Zamanlayıcı 
özelliğine sahip vantilatör, 
geniş açılı salınım fonksi-
yonu ile geliyor. 3 farklı hız 
seçeneği ile istediğiniz sevi-
yede serinlemeniz müm-
kün. Ayrıca 3 farklı esinti 
seçeneği de sizi serinletmek 
için elinden geleni yapıyor.
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Sinema derin ve büyük bir okyanus. Aynı zamanda büyük bir 
tutku. Bu kez sizinle David Lynch’in karanlık dünyasına doğru bir 

yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım.

KARANLIK SİNEMANIN DUAYENİ 

DAVID LYNCH

S
inema ile ilgili olun ya da olma-
yın mutlaka en sevdiğiniz filmler 
listeniz vardır. Bir arkadaş orta-
mında önereceğiniz sayısız filmin 

hafızanızda önemli bir yer kapladığını 
kabul etmek gerekiyor. Sinema tarihine 
damga vurmuş sayısız film olsa da bu film-
leri yaratmak ve tüm dünyayı etki altına 
almak kolay değil. Burada senaryodan 
daha önemli olan konu ise filmin nasıl 
yönetildiği. Sinema tarihine damga vur-
muş filmlere baktığımızda hemen hemen 
hepsinin yönetmen koltuğunda efsanevi 
yönetmenlerin oturduğunu görüyoruz. 
Bu yazımızda sizlerle sinemanın dahi 
isimlerden birini mercek altına alacağız. 
O ismi tanıyor olma ihtimaliniz oldukça 
yüksek ancak tanımıyorsanız da kaçır-
dığınız filmlerden kendinize bir Mayıs 
takvimi yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi 

hazırsanız başlayalım. 
Mayıs sayımızın ko-

nuğu karanlık 
sine-

manın duayeni David Lynch. 1946 do-
ğumlu efsane yönetmen, sinema tarihine 
kattığı etkileyici filmlerle önemli bir yere 
sahip. Amerikalı yönetmenin aynı zaman-
da bir ressam olduğunu belirtelim. Yani, 
sanat Lynch’in damarlarında yoğun bir 
şekilde geziyor. 

Aslında bir filmin David Lynch filmi 
olup olmadığı anlamak son derece kolay. 
Tabi bunun için efsanevi yönetmenin bazı 
filmlerini izlemiş olmak gerekiyor. Filmi 
yönettiğini her an hissettiren Lynch’in 
filmlerinden sonra neye uğradığınızı 
anlamadığınız bir his içinizi kaplayacak-
tır. Endişelenmeyin. Bu herkesin başına 
geliyor. 

David Lynch filmlerinde yer yer rahatsız 
edici unsurlara yer vermesiyle tanınıyor. 
Kısık sesli gürültüler, çürümüş nesne-
ler, bozulmuş karakterler David Lynch 
filmlerinin neredeyse ayrılmaz parçası. 
Kendine özgü bir tarza sahip olan Lynch, 
kariyeri boyunca bundan hiçbir zaman 
ödün vermedi. Her filminde nesnellikten 

uzak durmayı tercih eden sanatçı sembolik 
anlatımıyla sinema perdesinin cesur ismi 
olarak da anılıyor. 

Film Noir akımının önde gelen temsil-
cilerinden olan Lynch, işlediği temalarla 
insanın içinde bir şeyleri rahatsız etmesi 
ile tanınıyor. Filmlerinde sık sık rüya ve 
kabus sekanslarına yer veren yönetmenin 
eserlerinin önemli bir kısmının psikana-
litik açıdan incelendiğini söylemeliyiz. 
Anlatım tekniği ile her zaman sinema 
perdesinde fark yaratmış bir isim olan 
David Lynch’in uzun metrajlı ilk filmi olan 
Eraserhead, sanatçının ilerleyen yıllarda 
nasıl eserler çıkaracağına dair adeta bir 
önizleme. 1977 yapımı film tüm dünyada 
sinema seyircilerini ve eleştirmenleri ikiye 
bölse de kült filmler listesinde kendine 
yer buluyor. 

Film, 2004 yılında kültürel, tarihi ya da 
estetik açıdan önemli bulunarak Kongre 
Kütüphanesi’nde saklanmak üzere ABD 
Ulusal Film Arşivi’ne seçiliyor. 

Lynch’in Eraserhead ile başlayan uzun 
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metraj yolcuğu 2006 yılında Inland Em-
pire ile sonlanıyor. Arada çekilmiş olan 
sekiz film de sinema tarihinin altın say-
falarındaki yerini alıyor. İlk filminden 
sonra başarı çıtasını Dune ve Blue Velvet 
filmleri ile yükselten Lynch, Kayıp Otoban 
filmi ile zirveyi zorluyor. 

Frank Herbert’in romanından 1984 
yılında beyaz perdeye uyarlanan Dune’da 
137 dakika boyunca evrenin ileriki zaman-
larına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. 1986 
yapımı Mavi Kadife’de ise komşusunun 
arka bahçesinde kesik bir kulak bulan 
Jeffrey Beamount’un hikayesine tanıklık 

ediyoruz. Jeffrey’in yaşadığı dönüşüm ile 
tüm dikkatleri çeken filmn  Lynch’e En 
İyi Yönetmen Akademi Ödülü adaylığı 
getirdiğini de hatırlatalım. David Lynh 
filmlerinde sık sık gördüğümüz Kyle Mac-
Lachlan bu filmde de başrolü üstleniyor. 

David Lynch’i zirveye taşıyan en önemli 
film olan Kayıp Otoban, yıl 1997’yi göster-
diğinde vizyona girdi. İçinde sürreal im-
gelere yer verilen film aslında yönetmenin 
en karışık filmlerinden biri. Bu da filmin 
uzun yıllarda önemli eleştiriler alması-
na neden oldu. Fred ve karısı Renee’nin 
hikayesini izlediğimiz filmin başından 

sonuna kadar bir gizem var. 
Lynch’in Kayıp Otoban filminin bu ka-

dar karmaşık bulunmasının filme gitmek 
için oldukça iyi bir sebep olduğunu söy-
leyerek tartışmalara noktayı koymuştur. 

Filmi izleyen önemli bir kesim filmden 
bir şey anlamamıştı. Bu aslında oyun-
cular tarafında da farklı değildi. Robert 
Blake, Lynch’e senaryo hakkında hiçbir 
sorun çıkmayacağını çünkü hiçbir şey 
anlamadığını söylemiş.

Yönetmen koltuğunda David Lynch’in 
oturduğu bir diğer kült film ise Mulhol-
land Çıkmazı. Lynch bu filmde senarist 
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yönünü de gözler önüne seriyor. Kara film 
ve sürrealizmden öğelerin yer aldığı film, 
Betty Elms’in hikayesini anlatıyor. Hikaye 
aslında ilgisiz gibi görünen ancak aslında 
birbirine bağlantılı sahnelerden oluşuyor. 

İlk aşamada televizyon için çekilen film 
sonrasında sinema perdesinde kendine yer 
buluyor. İzleyici yorumuna açık olmasıyla 
dikkat çeken film ile ilgili Lynch hiçbir 
zaman açıklama yapmadı. 

Mulholland Çıkmazı’nın kaderi Kayıp 
Otoban’a benzemedi. Film birçok eleştir-
men tarafından tam not aldı. Hatta Ly-
nch’e 2001 Cannes Film Festivali’nde En 

İyi Yönetmen Ödülü ile aynı kategoride 
Akademi Ödülü adaylığı getirdi. 

Lynch’in filme verdiği slogan ise çe-
şitli tartışmalara neden oldu. “Rüyalar 
şehrinde bir aşk hikayesi” sloganı hiçbir 
zaman açıklanmadı. Aynı şekilde film-
deki semboller üzerindeki sis perdesi de 
hiçbir zaman aralanmadı. Lynch verdiği 
bir röportajda, bu filmi önceki filmlerinin 
aksine daha tutarlı ve kolayca anlaşılabilir 
şekilde yazdığını söylemişti. Ancak, bu 
seyirciler tarafından çok fazla karşılık 
bulamadı. 

David Lynch’in filmlerini bir kere izle-

mek hiçbir zaman yeterli değil. Defalarca 
izleyip her defasında farklı bir detaya takıl-
mak mümkün. Ayrıca, yalnızca o zaman 
filmdeki bazı sis perdeleri aralanabiliyor. 

Bir David Lynch filmi izlemeden önce 
bilmeniz gereken bazı şeyler var. Lynch 
filmlerini anlaşılmak için yapmıyor. An-
lamın yalnızca subjektif bir şey olduğuna 
inanıyor. Belki de onu dahi bir yönetmen 
yapan bu düşüncesidir. 

Biz bu yazımızda Lynch’in yalnızca 
uzun metrajlı filmlerinden bahsetsek 
de yönetmenin çok sayıda kısa filmi de 
bulunuyor. 
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BİLGİSAYAR 
GÜVENLİĞİ İÇİN 

NELER 
YAPILMALI?

Öğrenciden çalışana, gençten yaşlıya 
neredeyse herkes nadir de olsa 

mutlaka bilgisayar kullanıyor. Ama 
birçok kişinin bilgisayar güvenliğini 

hiç önemsemediği görülüyor. 
Oysa ki bilgisayarda en önemli 

konulardan biri güvenliktir. Biz de 
bu yazımızda daha 

güvenli bilgisayar kullanımının 
ipuçlarını paylaşıyoruz.
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B
irçok bilgisayar kullanıcısı gün-
cellemeleri pek umursamasa da 
güncellemeler güvenlik konu-
sunda büyük bir role sahip. İşle-

tim sistemlerinde çok sık olmasa da bazı 
zamanlarda güvenlik açıkları meydana 
gelebiliyor. Bu güvenlik açıkları yüzünden 
birçok kullanıcının verileri elden gidebi-
liyor ya da bilgisayarları önemli ölçüde 
zarar görüyor.

 Ancak bilgisayara gelen işletim sistemi 
güncellemeleri düzenli bir şekilde takip 
edilip yapıldığında bu risklerin tamamı 
ortadan kalkıyor. Bu yüzden güncelle-

meler, bilgisayar güvenliği için yapılması 
gerekenlerin başında yer alıyor.

Güvenli yazılımlar 
tercih edilmeli!
Güvenli bilgisayarın bir diğer olmazsa 

olmazı ise yazılımların güvenliğidir. İnter-
netten indirilip yüklenen bazı yazılımlar, 
siz farkında olmadan bilgisayarınızın ya-
zılımına ya da direkt olarak donanımına 
zarar verebilir.

Bu yüzden yüklemek istediğiniz ya-
zılımları mümkün olduğunca güvenilir 
internet sitelerinden ya da direkt olarak 

uygulama yapımcısının internet sitesinden 
indirip yükleyin.

Virüs engelleyici programlar 
kullanılmalı
Anti-virüs programları, sizi bilgisaya-

rınızdaki olası virüs dosyalarına karşı 
korur. Hatta bu dosyaların bilgisayarınıza 
indirilmesini bile engeller. Dolayısıy-
la virüs olduğunu anlamadığınız virüs 
dosyalarının bilgisayarda yer almasını 
engellemiş olursunuz.

Anti-virüs programları günümüzde 
çok fazla tercih edilmemekte. Bunun se-
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bebi ise tüm anti-virüs programlarının 
bilgisayarın performansını düşürdüğüne 
inanılıyor olması. Ancak gerçekten kaliteli 
ve güvenilir bir anti-virüs programını 
kullandığınız takdirde bu tür sorunlarla 
karşılaşmazsınız.

Bilinmeyen e-postalara dikkat
Neredeyse herkesin maruz kaldığı spam 

e-postaları içinde virüs dosyası da bulu-
nabiliyor. Hatta bu, bir virüsün en hızlı 
şekilde yayılması için en sık kullanılan 
yöntemlerdendir.

Bu tür virüslere maruz kalmamak için 

e-posta kutumuza nerden geldiği belli 
olmayan dosyaları virüs taramasından 
geçirmeden çalıştırmamalıyız. Hatta bu 
tür şüpheli postalar mümkün olduğunca 
açılmamalı.

Reklamlara kanmayın
İnternette gezinen insanlar, her gün 

binlerce çeşit reklama denk geliyor. Bu 
reklamların birçoğu güvenilir reklamlar 
olsa da, tehlikeli reklamlar da mevcut. 

Bu reklamlar genelde bilgisayarınız 
için faydalı olduğu iddia edilen yazılım-
ları sizlere sunar. O reklamlara yönelip o 

yazılımları indirdiğiniz takdirde, bilgisa-
yarınız faydanın aksine zarar görebilir. 
Bu yüzden reklamlar yoluyla ulaştığınız 
yazılımlardan olabildiğince uzak dur-
maya çalışın.

Korsan yazılım kullanmayın
Özellikle ülkemizde oldukça yüksek 

fiyat etiketleriyle satılan yazılımlar, birçok 
kullanıcı tarafından korsan bir şekilde 
kullanılıyor. Fakat bu korsan yazılımlar, 
siz farkında olmasanız da bilgisayarınıza 
zarar verebiliyor. Bu sebeple orijinal yazı-
lımlar kullanmanızda fayda var.

HP Pavilion I5-8250U Laptop   
Performans ve şıklığı bir arada sunan ince 
ve hafif dizüstü bilgisayar, her gittiğiniz yere 
götürebileceğiniz kompakt bir yapıya sahip. 
15.6 inç ekran ve 8’nci Nesil Intel i5 işlemciyle 
birlikte gelen HP Pavilion’un grafik birimi ta-
rafında 2 GB’lik NVIDIA GeForce bulunuyor. 
Tüm işlerinizin üstesinden gelmenize yetecek 
güçle video izleyin, fotoğraflarınızı düzenle-
yin ve aile ve arkadaşlarınızla bağlantı kurun. 
Hepsi için HP Pavilion i5 yeterli. 
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KENDİNİZE 
EN UYGUN 
KLAVYEYİ SEÇİN
Eğer gününüzün önemli bir kısmı bilgisayar 
karşısında geçiyorsa klavye sizin için en 
önemli ekipmanlardan biridir. Ancak birçok 
insan klavye seçimi yaparken oldukça 
zorlanıyor. Bunun en büyük sebebi ise 
pazarda birçok çeşit klavyenin yer alması. 
Peki, onca çeşit arasından kendimize en 
uygun klavyeyi nasıl seçeceğiz?

F
iyat aralığı çok geniş olan normal 
klavyeler, diğer klavyelere nazaran 
biraz daha uygun bir fiyata sahip. 
Çoğu insanın kullandığı bu klav-

yeler, oldukça basit bir yapıda karşımıza 
çıkıyor.

 Normal klavyelerde, mekanik klavye-
lerdeki switch’lerin yerini plastikler alı-
yor. Bu da klavyenin daha uzun tepkime 
süresi ve daha kötü bir basma hissiyatı 
vermesine sebep oluyor.

 Eğer ki bilgisayar başında aktif klavye 
kullanan biri değilseniz, uygun fiyatlı 
olmalarından dolayı normal klavyeler 
sizin için iyi bir tercih olabilir.

Tabii, normal klavyelerin hepsinin 
uygun fiyatlı olmadığını da atlamamak 
gerek. Bu fiyatlardaki klavyelerin özellikle 
malzeme kalitesi son derece önemli.

Yazan insanlar için: 
Yazı odaklı klavyeler
Normal klavyelerdeki çalışma mekaniz-

masına sahip olan yazı odaklı klavyeler, 
klasikleşen normal klavye modellerine 
göre daha iyi bir basma hissiyatı ve daha 

kısa tuş aralığı sunuyor.
Klavyeyi genellikle yazı ya da kod yaz-

mak için kullanıyorsanız, alacağınız klavye 
modelleri oldukça kısıtlı. Sizin normal 
ya da mekanik klavyelerin yanı sıra yazı 
odaklı klavye modellerini tercih etmeniz 
gerekiyor. Böylece yazı yazarken sizin için 
hem daha ergonomik olur, hem de daha 
az yorulursunuz.

Ayrıca yazı odaklı klavyelerin genelinde 
kablosuz bağlantı yöntemiyle karşılaşıyo-
ruz. Bu da sizin masanızda bir kablonun 
eksilmesi anlamına geliyor.

Yazı odaklı klavyelerin fiyatı ise normal 
klavyeler ile mekanik klavyeler arasında 
konumlanıyor. Raflarda her bütçeye uygun 
bir yazı odaklı klavye bulmak mümkün.

Oyuncuların gözdesi: 
Mekanik klavyeler
Genelde oyun oynayanlar tarafından 

kullanılan mekanik klavyeler, kalitelerinin 
yanı sıra diğer klavyelere nazaran biraz 
daha yüksek fiyat etiketine sahip. Bu fiyat 
etiketi ile doğru orantılı olarak, mekanik 
klavyeler kullanıcısına daha iyi bir basma 
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hissiyatı ve daha kısa bir tepkime süresi 
vaat ediyor. Bu da özellikle oyunlarda 
anlık tepki verilmesi anlamına geliyor.

Mekanik klavyelerin geneline baktı-
ğımızda çoğu oldukça hassas bir tuş ya-
pısına sahip. Bunun en büyük sebebi ise 
oyunlarda daha hızlı tepki gösterebilmesi. 
Bu durum, yazı yazarken birçok kişiyi 
zorlayabilir. Yanlışlıkla elinizin diğer 
tuşlara basma ihtimali epey bir yüksek.

Elbette, birtakım insanın yazı yazmak 
için mekanik klavyeleri tercih ettiğini de 
atlamamak gerekiyor. Bu durum tamamen 
kişinin kendisine kalmış.

Eğer ki bilgisayarı sadece oyun amaçlı 
kullanan biriyseniz sizin için en ideal çö-
züm mekanik klavyeler olacaktır. Fiyatları 
diğer klavyelere nazaran biraz daha yüksek 

olsa da raflarda geniş fiyat aralığına sahip 
mekanik klavyeler görmek mümkün.

Tabii, mekanik klavyeler de kendi içe-
risinde bazı switch modellerine ayrılıyor. 
Hissiyat, klik sesi, hareket kuvveti ve at-
lama noktası durumuna göre ayrılan bu 
switch’ler de klavye seçiminde önemli 
hususlar olarak yer alıyor.

Tercih etmeniz gereken switch modeli, 
oynadığınız oyun türüne ya da klik sesi 
isteyip istemediğinize bağlı olarak değiş-
kenlik gösterebilir.

Ayrıca çoğu mekanik klavye modelinin 
RGB aydınlatmaya sahip olduğunu söyle-
yebilirim. Böylelikle klavyenin tuşlarında 
istediğiniz renk seçeneklerini görebilir-
siniz. Bu karanlık ortamda çalışırken de 
sizin avantajınız olur.
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Tatlı cadı Sabrina aslında bundan yaklaşık 50 yıl önce dünyaya geldi. 
Archie Comics tarafından yayınlanan çizgi roman, bir süre sonra 

televizyona uyarlandı ve dizi tarihinin en önemli fi lmlerinden biri oldu. 
Bu uyarlamanın üzerinden 23 yıl geçti. 

Şimdi karşımızda yeni nesil bir Sabrina var.

23 YIL SONRA YENİDEN 

SABRINA

1
971’den 2009 yılına kadar yayınlanan 
çizgi romanda genç cadı Sabrina’nın 
başından geçenler anlatılıyor. Sabri-
na’nın hikayesi yıl 1996’ya geldiğinde 

ise beyaz cama uyarlanıyor. Sabrina dizisi o 
kadar çok seviliyor ki tam 7 sezon boyunca 
devam ediyor. Dizi o dönem ülkemizde de 
önemli bir hayran kitlesine sahip oluyor. 
O zamanın gençlik komedisi günümüzde, 

günümüz trendlerine göre evrildi ve karşı-
mıza Chilling Adventures of Sabrina çıktı. 

1996 yapımı Sabrina, the Teenage Witch 
dizisinde başrolda Melissa Joan Hart var-
dı. Tabiki değişimden başrol de nasibini 
aldı. Şimdiki Sabrina’mız Kiernan Shipka. 
Bu ismi daha önce Mad Men izleyenler 
yakından tanıyor. Tanımayanlar için de 
Shipka hakkında kısa bir bilgi verelim. 

Mad Men dizisinde Sally Draper rolüne 
hayat veren oyuncu, o zamanlardan gelecek 
vaat eden çocuk oyuncular arasında yerini 
aldı. Aradan geçen 10 yılın ardından Shipka, 
kendine yakışanı yaptı. Oyuncu şimdilerde 
zirveyi zorluyor. 1999 doğumlu oyuncu 
şimdiden birçok ödüle layık görüldü. Bu 
ismi bir kenara yazın. İlerleyen yıllarda 
çok daha fazla duyacaksınız.
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Şimdi biz tekrar Sabrina’ya dönelim. 
Yeni nesil Sabrina’nın ilk sezonu büyük 
ses getirdi. Aslında ilk başlarda uyarlama 
ve yeniden çekim olduğu için önyargı ile 
yaklaşılan Sabrina, yayınlandıktan sonra 
tüm önyargıları kırmayı başardı. 

Sabrina artık komedi soslu bir gençlik 
dizisi değil. Gerçek bir macera dizisi. 
Cadıların dünyasını Sabrina sayesinde 
yakından öğreniyor ve Sabrina’nın gerçek 
bir cadı olma serüvenine tanıklık ediyoruz.

İlk sezonunun ardından ikinci sezonu 
nisana ayında yayınlanan dizi, beklentileri 
karşılamış gibi görünüyor. 

Bu arada dizinin yalnızca başrolünden 
bahsetmek diğer oyunculara haksızlık 
olur. Sabrina’nın etrafında onu sürekli 

koruyan halaları var. Hilda hala rolünde 
gördüğümüz Miranda Otto’yu Yüzüklerin 
Efendisi filmlerindeki Eowyn karakteriyle 
tanıyoruz. Zelda hala ise The Office ve 
Better Things dizilerinden tanıdığımız 
Lucy Davis. Dizinin tüm bölümlerinde bu 
ikili de etkileyici bir performans sergiliyor. 
Sabrina’nın hayatındaki iki önemli figür 
olan halaları tabiki iki farklı karaktere 
sahip. Bu da Sabrina’nın zaman zaman 
bölünmeler yaşamasına neden oluyor. 

Sabrina ve halaları ile birlikte ev hapsin-
de olan kuzen Ambrose da Spellman’ların 
evinde yaşıyor. Ambrose Spellman rolüne 
ise Chance Perdomo can veriyor.

İlk sezonu 2018 yılında yayınlanan dizi, 
ikinci sezonu ile Nisan 2019’da seyircisine 

merhaba dedi. Dizi ilk sezonunun ardın-
dan üçüncü ve dördüncü sezon onaylarını 
almıştı. Aslında bu bile dizinin ne kadar 
başarılı olduğunun en somut örneği.

İkinci sezonda ilk sezona göre daha 
güçlü ve daha karanlık bir Sabrina biz-
leri bekliyor. 

Sihir gücünü iyilikten yana mı, yoksa 
kötülükten yana mı kullanacağı merak 
konusu olan Sabrina kafasını karıştıran 
birçok şeyle aynı anda mücadele ediyor. 

Sabrina’nın başından geçenleri heye-
canla takip ediyoruz. İlerleyen sezonlar-
da ne olacağı ise şimdiden konuşulmaya 
başlandı. Bakalım, Sabrina Spellman, 
ailesi ve arkadaşları hangi maceralarla 
karşımıza çıkacak?
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Midway Games’in 1992’den beri 
devam ettirdiği Mortal Kombat serisinin 

en son oyunu Mortal Kombat 11 
nihayet çıktı. Bu yazımızda dövüş oyunlarını 

seven oyuncuları heyecanlandıran 
Mortal Kombat 11’e yakından bakıyoruz.

MORTAL KOMBAT 11
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Samsung 55 inç 4K Ultra HD LED TV     

Hem yüksek kalitede dizi ve filmler izlemek hem 
de oyun keyfini doyasıya yaşamak için yüksek çö-
zünürlüklü bir televizyon olmazsa olmaz. Samsung 
55 inç 4K Ultra HD LED TV tam da bunlar için 
tasarlanmış ideal bir televizyon. Oturma odanızın 
dekorasyonunu da zenginleştiren Samsung TV, evi-
nizin içini de güzelleştiriyor.
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Ö
ncelikle, genel olarak Mortal 
Kombat serisine bakalım. Mor-
tal Kombat serisi, 1992’den beri 
kan ve şiddet ağırlıklı bir oyun 

serisi olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki 
karakterlerin ilginç ve korkutucu dövüş 
stratejileriyle, şiddetli dövüş oyunlarını 
sevenleri kendine çeken oyun, grafik ve 
ses performansı ile de bu duyguları daha 
çok hissettirebiliyor. 

Mortal Kombat 11, Mortal Kombat X’de 
olduğu gibi harika sahnelere ve grafiklere 
sahip bir oyun olmuş. Hatta bu sahneler 
ve grafikler Mortal Kombat X’e göre daha 
da gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. 
Özellikle sinematik sahnelerin gerçekten 
çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Oyundaki bazı seslendirmeleri UFC 
şampiyonu Ronda Rousey yapıyor. Bu 
da birçok kişinin ilgisini çeken detaylar 
arasında yer alıyor. Oyundaki seslere genel 
olarak bakacak olursak gayet etkileyici ses 
efektleri olduğunu görüyoruz. 

Ayrıca Mortal Kombat X’de görme-
yip Mortal Kombat 11’de gördüğü-
müz karakterler de mevcut.

Oyunda bir diğer dikkat çeken geliştir-
me ise, karakterlerin daha da vahşileşmiş 
olması. Mortal Kombal X’de görmediğimiz 
birçok karakter şovu, çok daha kanlı ve 
vahşi bir şekilde Mortal Kombat 11’de yer 
alıyor. Mortal Kombat 11’de toplamda 26 
karakter ve 17 dövüş arenası bulunuyor. 

Mortal Kombat X’de tuş komboları 
kısıtlıydı. Fakat Mortal Kombat 
11’in daha fazla komboya ev 
sahipliği yaptığı görülüyor. 
Böylece oyunda hep aynı 
sahneleri görmek yerine 
farklı farklı sahneler 
karşımıza çıkıyor.
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Oyuna genel olarak oynanış yönünden 
baktığımızda Mortal Kombat serisindeki 
uzun kombolardan vazgeçildiğini görü-
yoruz. Bu durum, bir grup insanı üzerken 
bir grup için sevindirici bir haber. Ancak 
beni sevindirdiğini söyleyebilirim. Böy-
lece tuş kombolarını tek tek ezberlemek 
zorunda kalmıyoruz. Tabi bazı kişiler, 
oyunun biraz da olsa kolaylaşmış olma-
sından epey bir şikayetçi.

Mortal Kombat 11’de artık birçok ka-
rakterin yanı sıra karakterin nasıl dö-
vüşeceğine siz karar verebiliyorsunuz, 
karakterinizi nasıl donatırsanız o şekilde 
dövüşebiliyor. Bu da sizi oyuna daha ha-
kim yapmayı başarıyor.

Karakterlerle ilgili bir detay da karak-
terlerin oldukça kapsamlı bir şekilde ge-
liştirilebilir olması. Oyunda kazanılan 
birimlerle karakterleri donatabiliyor ve 
geliştirebiliyorsunuz. Yaptığınız maçlar 
sonucunda veya gerçek parayla aldığınız 
birimler ile de karakterinize kıyafet ve yete-
nekler satın alabiliyorsunuz. Böylece oyun 
daha da uzun süre oynanabilir hale geliyor.

Ayrıca karakterlerin Old Skool ve New 
Skool olmak üzere iki farklı gruba ayrıl-
dığını görüyoruz. Tabi, New Skool karak-
terler, Beta sürümünde yer almıyor. Eski 
karakterleri ve yeni karakterleri temsil 
eden bu gruplar, Mortal Kombat’ın sos-
yal medya hesaplarında da oldukça aktif 

bir şekilde kullanılıyor. Mortal Kombat 
hayranlarının farklı grupları desteklemesi 
güzel bir tartışma ortamı yaratıyor. 

Aşırı şiddet içeren bu oyunu, kana ve 
gerilime karşı hassas kişilerin oynama-
sını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü 
oyun, grafikleri ile birlikte -özellikle 
güzel bir ekranınız varsa- büyük bir etki 
bırakabiliyor. 

Kısa bir süre oynamanızın ardından 
sizi sıkmayacağını düşündüğüm Mortal 
Kombat 11, serinin bir önceki oyunlarına 
göre daha sürükleyici bir oyun olmuş. Hem 
görüntü iyileştirmeleri, hem de karakter 
geliştirmeleri, sizi oyunun başında tutsak 
ediyor diyebilirim.
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GELECEK AY 
Yaz geldi, okullar kapanıyor tatil başlıyor...
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