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TATİL BAŞLIYOR

G

üneşin en berrak şekilde üzerimizde olduğu Haziran
ayında, güneş ile aramızda hiçbir bulutun kalmadığı
aydınlık günlere ‘merhaba’ dedik. Bütün bir yılın yorgunluğunu üzerimizden atmak için en ideal ay olan
Haziran’ın gelişini biz de rengarenk sayfalarımızla kutluyoruz.
Bu ay ana konumuz tabii ki tatil. Ancak babalarımızı da unutmuyoruz. Her yıl Haziranın üçüncü pazar günü kutladığımız
Babalar Günü’nü biz de MediaTrend olarak kutluyoruz. Peki,
Haziran sayısında sizleri neler bekliyor.
Yaza Haziran sayımızla birlikte sıkı bir giriş yapıyoruz. Gezi
köşemizde aksiyona doymaya hazır mısınız? Bu yaz unutmayacak anılar biriktirmek ve eğlenceye doymak için fırsatları
kaçırmamak gerekiyor. Eğer aksiyona doymak istiyorsanız,
önerilerimizde kendinize uygun bir şeyler mutlaka bulacaksınız.
Mobil dünya köşemizin bu ay konuğu tabii ki Oppo Reno.
Yakın zamanda tanıtılan Oppo ailesinin yeni akıllı telefonunu
tüm detaylarıyla inceliyoruz. Ülkemize de hızlı bir giriş yapan
telefon kullanıcısına neler sunuyor? Yüzde 93.1 ekran kasa oranıyla dikkat çeken Oppo Reno ile ilgili deneyimlerimizi Haziran sayısında sizlere aktarıyoruz. Mobil dünya köşemiz Oppo
Reno ile sınırlı değil. Aynı zamanda karnesini alan gençleri de
unutmuyoruz. Yaza yakışan, karne hediyesi olabilecek teknolojik ürünler listemiz de sizleri bekliyor. Akıllı telefondan tablete
birçok öneri arasında mutlaka uygun bir hediye bulacaksınız.
Bu ayın ana konusu tatil ve Babalar Günü. Bu yüzden MediaTrend’in Haziran sayısında tatil ve Babalar Günü rüzgarı
birlikte esiyor. Ana konu içinde tatil alışverişine dair bir rehber
sizleri bekliyor. Eğer, henüz tatil alışverişi için kolları sıvama-

dıysanız, bu maddeleri dikkatle okumanızda fayda var. Ayrıca,
teknolojiyle değişen seyahat alışkanlıkları da Haziran sayısında
sizlerle. Değişen alışkanlıklarımıza inanamayacaksınız.
Mutfakta yaşam köşemizde de yaz rüzgarı esiyor. Yazın sizi
yormayacak ve mutfağa hapsetmeyecek tarifler bu sayıda sizlerle. Ayrıca ekmeği hayatınızdan çıkarmak için en uygun zaman
olabilir. Ekmeksiz rejimin tüm püf noktalarını mutfakta yaşam
köşemizde bulacaksınız.
Evde yaşam köşemizde evden çalışan babaların hayatını
kolaylaştıracak teknolojik ürünleri bir araya getirdik. Evden
çalışmak kimi zaman tahmin edildiği kadar kolay olmayabilir. Buradaki ürünlerle evden çalışma rutinini daha eğlenceli
ve keyifli hale getirmek mümkün. Mobiliteyi artıran ürünler
babanız için iyi birer hediye olabilir.
Dediğimiz gibi tatil başladı. Kimi zaman evde vakit geçirmek
ideal olabilir. Bu aşamada teknoloji iyi bir dostunuz olacaktır.
Tatilde keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunlar listesi de bu sayıda sizleri bekliyor. Listeden bir tane oyun seçin ve kendinizi
o oyunun eğlenceli dünyasına bırakın. İnanın zamanın nasıl
geçtiğini anlamayacaksınız.
MediaTrend Haziran sayısı elbette bu köşelerle sınırlı değil.
Sayfaların arasında cep telefonların artan zoom yeteneklerine
yakından bakabilir, sinemanın efsane isimlerinden biri olan
Danny Boyle’un geçmişine kısa bir yolculuğa çıkabilir ya da
İstanbul’un muhafızı Hakan’ın hayatına tanıklık edebilirsiniz.
Şimdi hazırsanız Haziran sayısı ile sizleri baş başa bırakalım.
MediaMarkt Türkiye
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BU YAZ
AKSİYONA DOYALIM
Bu yaz, tatilinizi sadece deniz güneş kum formatında değil,
farklı maceralarla aksiyona doyarak da değerlendirebilirsiniz.
Yamaç paraşütünden rüzgar sörfüne, rafting’ten tüplü dalışa kadar
farklı aksiyon seçenekleri sizi bekliyor. Peki, tüm bu aksiyona
girmeden önce nelere dikkat etmelisiniz?

6 | www.mediamarkt.com.tr
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B

u yaz, unutulmaz anılar biriktirmek, eğlenceye ve heyecana
doymak için karşımıza güzel fırsatlar çıkarabilir. Eğer yaz tatilinizi sadece kumsalda güneşlenmek yerine
farklı aksiyonlarla tatlandırmak isterseniz,
Türkiye sahilleri ve tatil yöreleri misafirlerine tüm imkanları sunuyor. Siz sadece
ne yapmak istediğinize karar verin.

8 | www.mediamarkt.com.tr
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Rafting, scuba, yamaç paraşütü, parasailing, rüzgar sörfü, jet ski ve uçurtma
sörfü, tatil yörelerimizde kolayca bulabileceğiniz maceralar.
Yine de bu maceralara girişmeden önce
dikkatli bir araştırma yaparak size uygun
olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye
ediyoruz. Öncelikle, bu tür bir “macera”
sporuna elverişli sağlık durumunuz oldu-

ğundan emin olmanız gerekiyor. Kalbinizin yüksek heyecana dayanabileceğinden
emin olmanız çok önemli.
Bunun için de hem doktorunuza danışmanızı hem de aksiyon sırasında kalp
ritminizi sürekli kontrol edebilmeniz için
suya dayanıklı, telefon olmaksızın da kendi ekranında kalp ritmi bilgisini gösteren
akıllı bir bileklik edinmenizi tavsiye ederiz.

Kalp ritminiz heyecan ve aşırı efor sırasında
çok yükselecektir. Sağlıklı bir bireyin bile
dakikada 120 atışı geçen bir kalp ritmini
çok uzun süre devam ettiremeyeceğini ve
sonunda bir kalp problemi ile karşılaşabileceğini unutmamalısınız. Bu anlarda derin
nefes almak, vücudun daha fazla oksijen
almasına destek olmak ve dinlenip sakinleşmek için bir fırsat yaratmak çok önemli.

Sağlık konusundaki endişelerinizi giderdikten sonra sıra bu maceraya beraber
atılacağınız doğru ekibi bulmaya geliyor.
Tatil yörelerinde turistler için bu aktiviteleri düzenleyen şirketler olduğu gibi, eğer
beş yıldızlı bir otelde konaklıyorsanız, bazı
oteller kendi ekipmanları ve uzmanlarıyla
otel misafirlerine cüzi bir ücret karşılığında aktiviteler sunabiliyorlar. Öncelikle bu

imkanları incelemenizi tavsiye ederiz.
Hangi şirketle aktiviteye katılacağınıza
karar verirken ilk kıstaslarınızdan biri
güvenlik önlemleri ve eğitim kalitesi olmalıdır. Misafirlerine yeterince güvenlik
önlemi sunmayan ve eğitim konusunda
“baştan savma” bir tutum sergileyeceğini
düşündüğünüz şirketlerden uzak durmanız yararınıza olacaktır.

|9
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Güvenlik ve eğitim demişken, bu aktivitlerin “şaka” olmadığını da hatırlamanız
gerekiyor. Örneğin parasailing yaparken
onlarca metre yüksekliğe havalanıyorsunuz ve altınızda deniz de olsa, o yükseklikten suya düşmenizin kalıcı sakatlıklara
veya ölüme neden olabileceğini unutmamalısınız.
Basit bir jet ski aktivitesinin bile eksik
eğitim ve dikkatsizlik nedeniyle sizin
veya denizde yüzen masum bir insanın
ölümüne neden olabileceğini göz ardı
etmemlesiniz. Dolayısıyla aktivite konusunda eğitim alırken Whatsapp’ınızı
kapatıp tamamen eğitime odaklanmanızı

10 | www.mediamarkt.com.tr
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ve anlaşılamayan detayları tekrar tekrar
sormanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca mutlaka
ama mutlaka araç ve ekipman başında,
denemeler yapmalı ve özellikle güvenlik
ekipmanlarınızın nasıl kullanıldığını çok
iyi öğrenmelisiniz.
Tüm bu güvenlik ve eğitim aşamasını
da dikkat ve özen ile geçtikten sonra artık
yaz aktivitelerinden keyif alma zamanınız geldi.
Aktiviteleriniz sırasında video ve fotoğraf kaydı alabilmeniz için telefonunuz
yerine, aksiyon kameranızı kullanmanız
da, pahalı telefonunuzun sağlığı açısından
yararlı olabilir.

Aksiyon kameralarınızı ise vücudunuza
ve araçlara yerleştirmeden önce hem kameranın doğru şekilde sabitlendiğinden
emin olmaya çalışın hem de kamerayı
koyduğunuz yerden istediğiniz açıda ve
netlikte görüntü alabileceğinizden emin
olun.
Aktivite şirketleri bu konuda yine turistlere yardımcı olabiliyorlar ve kendi
kameralarından çektikleri görüntüleri,
aktivite sonunda turistlerle paylaşıyorlar.
Ancak siz yine de, farklı açılardan kendi
görüntülerinizi çekmek isteyebilirsiniz.
Dolayısıyla tatil alışverişinize aksiyon
kamerası eklemeyi de düşünmelisiniz.
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KARNE HEDİYESİ
TEKNOLOJİLER
Öğrenciler bir seneyi daha Haziran ayı ile
birlikte kapatmış oldu. Çocuğunuz ya da
kardeşiniz bu seneyi başarılı bir karne ile
kapattıysa bir hediyeyi hak etmiş demektir.
Eğer ne alacağınız konusunda kararsız
kaldıysanız teknolojik ürünleri listenize
ekleyebilirsiniz. Günümüz genç bireylerin
vazgeçilmezi olan teknoloji, çocuğunuz için
harika hediyeleri bünyesinde barındırıyor.

Ç

ocukların teknolojik ürünlere olan ilgisi her geçen
gün artıyor. Teknolojik ürünler, çocuklar tarafından
yalnızca oyun oynamak için değil fotoğraf çekmek,
film ve video izlemek, internette gezinmek ya da hareket aktivitelerini takip etmek için de kullanılıyor. Bunun
yanında çocuğunuzun teknolojiyle içli dışlı olması için bu
ürünlerden yardım alabilirsiniz. İlerleyen zamanda teknoloji bilgisi ve teknolojiye olan merakı bu şekilde daha da
artacaktır.
Peki, karnesini getiren bir çocuğa hangi teknolojik
ürünleri hediye edebiliriz? Gelin bu ürünlere
birlikte bakalım.

Akıllı telefonlar

Karnesi güzel gelen bir çocuğa akıllı
telefon, alınabilecek en güzel hediyelerden biri olabilir. Eğer bir akıllı
telefona sahip değilse, belki de
doğru zaman gelmiştir. Bütçenize göre uygun bir telefon hediye
edebilirsiniz.
Bu telefonla birlikte yaz aylarında özellikle gezdiği yerlerde
güzel fotoğraflar çekebilir ve
sosyal medyasında paylaşabilir. Bunun yanı sıra arkadaşlarıyla oyun oynayarak keyifli
vakit geçirebilir. Tabii, oyun
için fazla vakit harcamaması
ve daha çok gezmeyi tercih
etmesi hatırlatılmalı.

12 | www.mediamarkt.com.tr
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Eğer ki çocuğunuza bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız Galaxy A30, bunun
için uygun bir model olarak karşımıza
çıkıyor.
6.4 inç boyutunda ve neredeyse tamamen
çerçevesiz çentikli bir ekrana ev sahipliği
eden telefon, tasarım olarak oldukça şık
gözüküyor. Parmak izi okuyucusu arkada
yer alan telefonun donanım tarafında ise
orta seviye özelliklere yer verildiği görülüyor. Bu özellikler, gündelik ihtiyaçlar
için oldukça yeterli iken çoğu oyunu da
rahatlıkla oynatabilir.
Galaxy A30’un arkasında bir de çift
kamera dizilimine yer verildiği görülüyor.
Yapay zeka ile desteklenen bu kameralar,
normal açıda ve ultra geniş açıda fotoğraflar çekebiliyor.
Galaxy A30’un yerine tercih edilebilecek modellerden bir ise Xiaomi Redmi
Note 7. Galaxy A30 modelindeki ekrana
benzer bir ekranla gelen telefonun donanım özellikleri de Galaxy A30 modeliyle
oldukça yakın.
Arkada ana kamera ve odak kamerası
olmak üzere çift arka kameraya sahip olan
telefonun öne çıkan kamera özelliklerinden bir tanesi de 48 Megapiksel çözünürlüğünde kamera sensörüne sahip olması
oluyor. Bu sayede daha detaylı fotoğraflar
elde edebiliyorsunuz.

Tabletler

Çocuğunuz film, dizi ya da video izlemeyi seviyorsa, büyük ekranlı bir tablet
onu oldukça sevindirebilir. Bu sayede
filmleri, takip ettiği dizileri ya da videoları
izlerken daha çok keyif alabilir.
Bunun yanı sıra okul döneminde yapacağı ödevleri tableti kullanarak daha kolay
bir şekilde yapabilir. İnternetten yapması
gereken araştırmaları büyük ekrandan
çok daha iyi bir şekilde yapabilir.
Ayrıca tabletini bir e-kitap olarak da
kullanabilir. Böylece yazın yapacağı seyahatlerde yanında dev bir kütüphane taşıyabilir.
Alınabilecek
tablet modelleri-

Karne hediyesi teknolojiler | MOBİL HAYAT
ne baktığımızda Huawei Medipad T3
modeli bizleri karşılıyor. 10 inç boyutunda
Full HD ekran deneyimi yaşatan tabletin
donanım özellikleri de gündelik ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Akıllı saat ve bileklikler

Teknolojide trendleri takip eden bir
çocuğunuz varsa akıllı saat ve bileklikler,
hediye için güzel bir tercih olabilir. Özellikle son yıllarda oldukça popülerleşen
akıllı saatler, çocuğunuzu mutlu edebilir.
Bu akıllı bileklikler, adım sayma gibi
özellikleriyle çocuğunuzu daha çok harekete teşvik edebilir. Bunun yanı sıra
uyku takibi özelliği olan akıllı saatler,
çocuğunuzun uyku takibi yapmasını
da sağlayabilir. Teknolojiyi seven bir
çocuğun bu tür özellikler ile birlikte
motive olması oldukça yüksek bir
ihtimal.
Tabii, bu akıllı saat ve bilekliklerin, akıllı telefon olmadan
kullanılmadığını belirtmemizde fayda var.
Akıllı saat ve bileklik
modellerine baktığımızda Xiaomi Mi Band 3
akıllı bileklik modeli,
çocuğunuzun işini görecek bir model. Zarif bir tasarıma sahip
olan bileklik, adım
sayarken uyku takibi
de yapabiliyor. Sonuçlar ise bileklik
için geliştirilen
akıllı telefon
uygulamasından kontrol
edilebiliyor.

SONY PlayStation 4

Sony ailesinin en son çıkan oyun
konsolu yanında üç oyunun yanında 3 aylık PS Plus üyeliği ile birlikte geliyor. Karne için verilecek en
iyi hediyelerden biri olan PS4 ile
kendinizi oyun dünyasına bırakın.

14 | www.mediamarkt.com.tr
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OPPO RENO
TÜRKİYE’DE
Oppo’nun yüzde 93.1
ekran kasa oranına
sahip yeni akıllı telefonu
Oppo Reno Türkiye’de.
Oppo Reno’nun merak
edilen özelliklerini sizler
için bir araya getirdik.

16 | www.mediamarkt.com.tr
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OPPO RENO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ü

lkemizde 256 GB dahili hafıza
ve 6 GB RAM ile satışa sunulan
Oppo Reno, bazı karakteristik
özellikleriyle dikkat çekiyor.

Çentiksiz, tam ekran deneyimi

Okyanus yeşili rengiyle oldukça şık bir
görünüme sahip olan Oppo Reno, yüzde
93.1 ekran kasa oranı ile ön tarafta kullanıcılara tam ekran deneyimi sunuluyor.
Yukarı doğru açılabilir yapıdaki kamerası
sayesinde, ekranda da herhangi bir çentik
bulunmuyor.

18 | www.mediamarkt.com.tr

Oppo Reno özellikleri arasında ilk dikkat çeken tasarım oluyor. 9 mm kalınlığa
sahip Oppo Reno’nun arkasında herhangi
bir kamera çıkıntısı bulunmuyor. Tasarıma yerleştirilen kameraların altında
ise ‘Design by Oppo’ yazısı karşımıza
çıkıyor. Telefonun yanlara doğru kavisli
yapısı, telefonu olduğundan daha da ince
hissettiriyor.

Ekrandan parmak izi okuyucu

Neredeyse çerçevesiz bir ekranla gelen
telefonun ekran tarafında ise bizi 6.4

inçlik AMOLED ekran karşılıyor. Ekrandan parmak izi okuyucu ve yüz tanıma
güvenlik seçeneklerine sahip olan ürün,
hem güvenli hem de hızlı bir deneyim
kullanıcılara sunuyor.
Ön tarafta Corning’in en yeni cam teknolojisi Gorilla Glass 6’nın kullanıldığı
Oppo Reno, 6.4 inç büyüklüğünde, 1080
x 2340 piksel çözünürlüğünde başarılı bir
ekran ile geliyor.
Oppo Reno özellikleri arasında şimdi
de donanım tarafına bakalım. Telefon gücünü Qualcomm’un 10nm teknolojisiyle

üretilen, yapay zeka destekli Snapdragon
710 işlemcisinden alıyor. Grafik birimi
tarafında ise karşımıza Adreno 616 çıkıyor.
Android 9 Pie ile birlikte gelen telefonun
dahili hafızası 256 GB. RAM tarafında ise
6 GB tercih edilmiş.

48 MP çözünürlüğünde
kamera!

Reno’nun ana kamerası 48 Megapiksel
çözünürlüğünde. Bu kamera f/1.7 diyafram
değerine sahip. İkinci kamera ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram

değerine sahip. Bu kameranın yalnızca
derinlik algılama özelliği bulunuyor.
Bu kameralarla 4K 30 FPS ve Full HD
30 FPS, 60 FPS ve 120 FPS videolar çekmek mümkün.
Telefonun üstünde yukarı açılır yapıda
mekanizma ile çalışan ön kamera ise 16
Megapiksel çözünürlükle ve 26 mm görüş
açısıyla geliyor. Kamera açılıp kapanırken
herhangi bir titreşim yaşanmıyor. Reno
ön kamerası 1080p 30 FPS hızında video
kaydı yapabiliyor. Ayrıca ön kamerada
HDR desteği de bulunuyor.

Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran,
1080 x 2340 piksel,
402 ppi
Boyut ve 156.6 x 74.3 x 9 mm ve
ağırlık: 185 gram
İşlemci: Snapdragon 710 (10nm)
Grafik Birimi: Adreno 616
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 48 MP, f/1.7, 1/2.0”, 0.8µm,
PDAF
Ön Kamera: 5 MP, f/2.4, derinlik
sensörü
Pil: 3.765 mAh
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; ColorOS 6
Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/ac, dual-band,
WiFi Direct, hotspot, USB
Type-C

USB Type-C bağlantısı bulunan telefonda 3.5 mm jak girişi de mevcut. Bu sayede
kulaklığınızı herhangi bir dönüştürücüye
gerek duymadan kullanabiliyorsunuz.
3.765 mAh bataryayla gelen Reno, VOOC
3.0 hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.
20W hızlı şarj desteğine sahip telefonu
hızlı bir şekilde şarj etmek mümkün.
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GoPro Fusion 360

TATİL
ALIŞVERİŞİ
REHBERİ

360 derece çekim yapabilen
aksiyon kamerası sayesinde
hiçbir detayı kaçırmazsınız.
18 Megapiksellik kameraya
sahip GoPro Fusion 360,
5.2K video çözünürlüğü ile
dikkat çekiyor.

Sık sık tatile çıkıyor da olsanız, her
tatil öncesinde acaba bir şey unuttum
mu endişesini yaşıyor musunuz? Tatil
alışverişini son ana bırakmak veya plansız
programsız alışveriş yapmak insanı her
defasında bu kaygıya itiverir. Tatlı tatil
heyecanımızı kaygılara kurban etmemek
ve tatile çıktıktan sonra unuttuklarımız
yüzünden mağdur olmamak için, tatil
alışverişimizi belli bir düzene oturtmalıyız.
İşte tatil alışverişinin püf noktaları.

1

Liste yapın

Bu eski yöntem, geçerliliğini hiç kaybetmedi. Eskiden kağıt kalemle yapılan listeler artık telefonlardaki not uygulamalarında kolayca düzenlenebiliyor.
Püf noktası ise, tatilden önce bolca vakit bırakarak liste
yapmaya başlamak. Böylece aradaki zamanda aklınıza
gelecek detayları listeye ekleme şansınız olacaktır.
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4

Elektronik ihtiyaçlarınızı
küçümsemeyin

Dijital dünyada yaşıyoruz ve tatilde ihtiyacınız olacak elektronik/
dijital cihazları dikkatli planlamalısınız.
Yedek enerji için powerbanklar, belki
güneş enerjisiyle çalışan şarj cihazları,
yedek Mouse, Wi-Fi genişletici, USB çoklayıcı ve hatta priz çoklayıcısı ile uzatma
kabloları bile yolculuk sırasında veya tatil
bölgesinde hayatınızı çok kolaylaştırabilir.
Şirketinizden, iş ortaklarınızdan, üzerinde çalıştığınız projenin ekibinden gelen
acil bir mail sırasında şarjınızın bitmesi,
internete ulaşamamak, laptop’ınızı çalıştıramamak... Tatilin kabusa dönmesi için
mükemmel senaryo olmaz mıydı?

2

Alışveriş sorumluluğunu paylaşın

Tatil alışveriş zevkli bir uğraş olabilir ama
çok zaman alan, çok detaylı bir işlemdir. Bu
sorumluluğu tatile beraber çıkacağınız arkadaşlarınızla, aile bireylerinizle paylaşmanız işinizi
çok kolaylaştırır. Herkes, kendi uygun zamanında,
listenin üzerine düşen bölümü için alışveriş yaparsa,
zaman konusunda büyük avantaj kazanacaksınız.

3

Giyeceklerinizi
önceden alın

Tatile çıkarken yapılan
büyük hatalardan biri,
alışverişe zaman kalmadığı için
bazı ihtiyaçları, özellikle de tatil
bölgesinde giyilecek bazı kıyafetleri, tatil bölgesinden satın almaya
ertelemektir. Ancak ne var ki,
giyim alışverişi çok zaman alan
sorunlu bir süreçtir, istediğiniz
bedeni, istediğiniz modeli, istediğiniz rengi bulmak için mağazalar
arasında saatlerce dolaşmak zorunda kalabilirsiniz ve bulduğunuz
ürünü giymeye başlamak için bile
saatlerce terzi tamiratını beklemeniz gerekebilir. Dolayısıyla değerli
tatilinizdeki bir gününüzü bu alışverişe ayırıp yorgun düşebilirsiniz.
Ne yapın edin, giysi alışverişnizi
tatile çıkmadan halledin deriz.
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5

Mobil uygulamaları
atlamayın

Akıllı telefonunuzu tatilde sizi daha güçlü asiste
edecek şekilde konfigüre etmeye
ne dersiniz? Gideceğiniz bölgenin
navigasyon haritalarını yüklemek,
turist rehberi uygulamalarını kurmak hatta belki telefonunuzun kamerasını yenileyecek daha gelişmiş
ve pratik bir kamera uygulaması indirmek… Tüm bunları tatile
çıkmadan önce, evdeki hazırlık
sürecinde hallederseniz, tatilde
telefonunuzla boğuşmak yerine,
eğlencenin keyfini çıkarırsınız,
telefonunuz da size yardımcı olur.
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TEKNOLOJİ SEYAHAT
ALIŞKANLIKLARINI
NASIL DEĞİŞTİRİYOR?
Teknoloji hayatımızın her aşamasını yavaş yavaş
değiştirmeye başladı. Alışkanlıklarımıza doğrudan
etki eden teknoloji, bizler için yeni kullanım alanları
yaratıyor. Daha önce aklımıza gelmeyecek yenilikler
neredeyse hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.
Bugün mutfaktan salona, oturma odasından yatak
odasına evimizin her yeri teknolojiyle dolu. Aynı şekilde
bir yerden bir yere giderken teknoloji daima yanımızda.
24 | www.mediamarkt.com.tr
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Apple iPad Air

T

eknoloji bireysel olduğu gibi toplumsal değişikliklerin de en önemli sebeplerinden biri. Yeni sektörler
yaratma konusunda oldukça başarılı olan teknoloji, mevcut sektörleri ve
son kullanıcının bu sektörle ilişkisini de
hızlıca değiştiriyor.
Biz de haziran sayımızda teknolojinin
değiştirdiği seyahat alışkanlığımıza yakından bakıyoruz.

Apple tablet ailesinin
10.5 inçlik versiyonu
iPad Air, Apple Pencil
ve Smart Keyboard desteği ile dikkat çekiyor.
456 gram ağırlığında
ve 6,1 mm inceliğinde
olan tablet her yere kolayca taşınabiliyor.

Seyahat alışkanlıklarımız
değişiyor

Havaların ısınmasıyla seyahat planları
yapmaya başladık. Yılın en fazla tatilinin
olduğu mevsime hızlı bir giriş yaptık.
Teknolojiyle birlikte seyahat planlamak
artık çok daha kolay. Seyahat sektöründe
iş yapma biçimini değiştiren teknoloji,
bireysel olarak da insanların hayatını
kolaylaştırıyor.
Teknoloji seyahat alışkanlıklarımızı
ilk etapta seyahat planlaması konusunda
değiştirdi. Artık gitmek istediğimiz yerleri
internetten sanal olarak gezebiliyoruz.
Bilet alma işleminden otel rezervasyonuna kadar birçok işlem için ihtiyacımız
olan tek şey internet bağlantısı. Tek tıkla
halledebildiğimiz seyahat planlaması teknoloji sayesinde artık dert olmaktan çıktı.
Zaman tasarrufu sağlayan bu planlama
şekli seyahat alışkanlığımızı neredeyse
kökünden değiştirdi.
Bir otel rezervasyonu yapmak için uzun
süren telefon görüşmelerinin yerini artık
bilgisayarlar hatta akıllı telefonlar aldı.
Daha önceden bilmediğimiz bir yere
gideceğimiz zaman orayla ilgili geleneksel
haritaları yanımıza alır, daha önce gitmiş
olan insanların tavsiyelerini mutlaka not
ederdik. Teknoloji ile birlikte bu alışkanlığımız da ortadan kalktı. Artık gittiğimiz yerde internet bağlantısının olması
her şey için yeterli. Mobil olarak haritayı
kullanabilir, dünyanın birçok yerinden
orayı gezmiş insanların tavsiyelerine
başvurabiliriz. Üstelik bunların hepsini
yapma süresi yaklaşık 10 dakika.
Sosyal medya da seyahat alışkanlıklarımızı değiştiren bir başka teknolojik detay.
Bunun iyi ya da kötü olduğu bir başka
tartışma konusu, ancak artık insanlar
gittikleri yerleri başkalarıyla anında paylaşmayı tercih ediyor. Teknoloji bu kadar
hayatımızda yokken, tatilden döndüğümüzde anlatacaklarımızı dinleyecek birçok
insan etrafımızda olurdu. Fakat artık tüm
bu insanlar sosyal medyada bizim her
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paylaşımımızı anında görüyor. Teknoloji
seyahatimizi paylaşma şeklini de değiştiriyor. Tabii dediğimiz gibi bunun iyi ya
da kötü olduğuna karar vermek biraz zor.
Teknolojiyi kullanarak bütün seyahat
programımızı yaptık ve yola çıktık. Vardığımız yerde de birçok teknoloji artık bizleri
bekliyor. Gittiğimiz otelin teknolojiyle iç
içe olması hem hayatımızı kolaylaştırıyor
hem de o otelin iyi reklamını yapmamızı sağlıyor. Artık hepimiz, bize daha
az vakit kaybettiren işletmeleri tercih
ediyoruz. Bu açıdan seyahat sektörünün
de teknolojiyle değiştiğini söyleyebiliriz.
Günümüzde akıllı telefon ile odaya giriş
yapabildiğimiz oteller bile mevcut ve bu
oteller hiç kuşkusuz geleneksel otellere
göre misafirleri tarafından daha yüksek
puanlar alabiliyor.
Akıllı telefonlarla birlikte tur rehberine
olan ihtiyaç da ortadan kalkıyor. Telefonlarda bulunan yapay zeka destekli harita
uygulamaları ile hiç bilmediğiniz bir şehri
yıllardır orada yaşayan yerlisiymiş gibi
dolaşabilirsiniz.

Valizlerde alan açıldı

Teknolojinin değiştirdiği seyahat alışkanlıklarımızdan biri de valizleme şeklimiz. İlk başta hiç alakası yokmuş gibi
dursa da teknoloji valizlerimizde daha fazla
alan açtı. Artık birçok cihazı yanımızda
taşımamıza gerek yok. Müzik dinlemek,
fotoğraf çekmek ya da internetten araştırmak yapmak için üç farklı cihaz yerine
yalnızca bir akıllı telefon işimizi görür
hale geldi. Aynı zamanda valizde olması
muhtemel kitap kalabalığının önüne de
tabletler geçti.
Başka ülkelere seyahat ettiğimizde eskiden problem olan dil, artık önemsiz
detaylardan sadece biri. Çünkü teknoloji var. Çeviri uygulamaları gittiğimiz
her şehirde yanımızda. Bu da seyahat
alışkanlıklarımızda iletişimin önündeki
engeli kaldırdı.
Teknoloji ile birlikte elektronik ödeme de hayatımıza girdi. Artık dünyanın
herhangi bir şehrinde güvenli bir şekilde
alışveriş yapmak mümkün. Nakit taşıma
derdi de bu sayede ortadan kalktı.
Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Tüm
alışkanlıklarımız daha önce hayal edemeyeceğimiz şekilde değişiyor. Tek yapmamız gereken buna ayak uydurmak ve
yeniliklerden faydalanmaya kendimizi
kapatmamak.
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ZAMAN
KAZANDIRACAK
10 DAKİKALIK
TARİFLER
Haziran ayı geldi. Yazın sıcak günlerini yaşamaya başladık.
Artık günler daha uzun ve keyiﬂi. Yorucu geçen ilk
altı ayın ardından biraz dinlenme ve kendinize vakit
ayırma zamanı. Günlük yaşantınızda yapmak zorunda
olduğunuz sorumluluklara ayırdığınız süreyi kısaltarak
işe başlayabilirsiniz. Örneğin, yemek yapmak.

Ö

zellikle havaların ısındığı yaz aylarında yemek yapmak ayrı bir zor.
Bunun için hayatınızı kurtaracak 10 dakikalık tariflerle sizleri baş
başa bırakıyoruz. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu tarifler hem
sizi tok tutacak hem de zamanınız size kalacak
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Gazpacho
Malzemeler

2 adet soğan
4 adet domates
3 diş sarımsak
1 adet yeşil dolmalık biber

Hazırlanışı

Kaşarlı polenta
1 adet kırmızı dolmalık biber
2 adet salatalık
4 dilim ekmek içi
5 su bardağı su

Salatalıkların, kuru soğanın ve domateslerin kabuğunu soyarak iri iri doğrayın.
Ardından sarımsakları soyun. Çekirdeklerini çıkardığınız ve ortadan ikiye
böldüğünüz dolmalık biberleri gelişigüzel
şekilde kesin.
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1 yemek kaşığı domates
1 yemek kaşığı mayonez
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber

Tüm bu malzemeleri mutfak robotuna
atın. Ardından üstüne ekmek içini de
ekleyin ve tüm malzemeleri püre haline
getirin.
Püre haline gelen malzemeyi derin bir
cam kaseye koyun ve suyunu ekleyin.

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sonrasında metal bir çırpıcıyla karıştırın.
Son olarak, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyin ve karıştırmayı sürdürün.
Koyu kıvam alan çorbayı buzdolabında
soğutun ve sonrasın servis edin.
Afiyet olsun.

Malzemeler

1/2 su bardağı süt
1,5 su bardağı su

Hazırlanışı

Yalnızca altı malzemeyle keyifli bir
garnitür yapmak isterseniz kaşarlı polenta tam size göre. Bu arada kaşar peyniri
yerine mozzarella peyniri kullanabileceğinizi unutmayın.
Sütü ve suyu bir tencereye koyarak

1 tatlı kaşığı tuz
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
kaynatın. Ardından üzerine tuzu ekleyin.
Sürekli karıştırın. Bu aşamada irmiği
de yavaş bir şekilde karışıma ekleyin.
İrmiğin tamamını ekledikten sonra 2-3
dakika daha pişirmeye devam edin. Koyu
bir kıvam aldığını göreceksiniz.

1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı mısır irmiği
Koyu kıvamı gördükten sonra karışımı
ocaktan alın ve üzerine kaşar peyniriyle
tereyağını ekleyin.
Polenta hazır.
Sıcak servis etmeyi unutmayın.
Afiyet olsun.
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Bardakta kek
Malzemeler

2 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı un

Hazırlanışı

Domatesli, jambonlu sandviç
1 yemek kaşığı kakao
Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Bardakta kek tarifine başlamadan önce
bunun bir bardak için olduğunu hatırlatalım.
Listedeki kuru malzemeleri bir kaba
koyun ve karıştırın.
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1 tutam tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ

Karışımı tamamladıktan sonra üzerine
sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpın.
Hazırlanan bu karışımı hafif yağlanmış
bardağa boşaltın.
Üzerine 1 tatlı kaşığı krem çikolata

4 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı krem çikolata

ekleyin. Tüm bu işlemler yalnızca 2 dakikanızı alacak!
Bardağı mikrodalga fırına yerleştirin ve
800 Watt ayarda 90 saniye pişirin.
Afiyet olsun.

Malzemeler

4 dilim jambon
4 adet marul
2 adet domates
4 dilim tam tahıllı tost ekmeği

Hazırlanışı

Pratik bir tost ile güne başlamak isterseniz bu tarifimiz tam size göre.
Tost ekmeklerini yağsız tavada 1 dakika ısıtarak işe başlayın.
Domatesleri halka kalka dilimleyin.
Sos için, parmesan peynirini, mayonezi ve karabiberi küçük bir kapta

Sosu için;
3 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri
Yarım çay kaşığı çekilmiş karabiber
karıştırın.
Isınan ekmeklerin içine bu sosu sürün.
Ardından marul yapraklarını yerleştirin.
Domates ve jambon dilimlerini tost
ekmeklerine yerleştirin ve kapatın.
İşte hazır.
Afiyet olsun.
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EKMEKSİZ
BİR YAŞAM
MÜMKÜN MÜ?

Karbonhidratsız beslenme diyetleri giderek
daha çok ilgi görüyor ve her gün daha fazla
sayıda insan bu diyet sayesinde başarılı
şekilde kilo verdiğini açıklıyor.
Peki, ekmeksiz bir yaşam mümkün mü?
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E

kmek yemeden diyet yaptıklarını
ve hatta ekmeği hayatlarından
çıkararak yaşam sürdüklerin açıklayanların sayısı giderek artıyor.
Aslında bu tür bir yaşam biçimine, ketojenik yaşam ismi veriliyor. Burada
anahtar detay, sadece ekmek değil, kötü
karakterli karbonhidratı olabildiğince hayattan uzaklaştırmak. Kötü karbonhidrat
denilince de ilk akla gelen ürün ekmek
olduğu için, insanlar bu yeni diyeti, ekmeksiz yaşam olarak adlandırabiliyorlar.
Tıpta diyabet hastalığının tedavisi için
uzun zamandır kullanılan ketojenik diyet,
sağlıklı insanların da sağlıklı bir yaşam
sürebilmesi için faydalı görülüyor. Yani
çoğu insan artık insülin direnci geliştirmeden, yağlanmadan, şeker hastası
olmadan, sonunda “mecbur” kalacakları
sağlıklı beslenme diyetine, kendi istekleriyle, hala sağlıklıyken başlıyorlar.
Bu değişimin en önemli sembolü de ekmek. Zira her yemekte ekmek yemeyi alışkanlık edinmiş modern dünya düzeninde,
pizzaların, hamburgerlerin, sandviçlerin
hep ekmek, un, karbonhidrat ve şeker
üzerine kurgulanmış besinler olduğunu
hatırlarsanız, ekmeksiz/şekersiz bir yaşam
pek de kolay değil. Özellikle de dışarda
yemek yemek istediğinizde, içinde karbonhidrat bulunmayan veya şekerlendirilmemiş besin bulmak neredeyse imkansız.
Sağlıklı sandığımız salataların içine dahi,
düşük fiyatı nedeniyle insülin direncini
artıran doymuş yağların katıldığını hatta
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lezzet
katması
için şurup ve
şeker konulduğunu biliyoruz.
Öte yandan, ekmeksiz/
karbonhidratsız / şekersiz
bir yaşam mümkün ve vücudu
“ketosis” düzenine bir kez soktuktan sonra hücrelerimiz artık karbonhidrat değil yağ yakmaya başladığı için
ekmek, pide, pizza, hamburger, şeker gibi
maddelere olan arzu yok oluyor ve vücut
protein, yağ ve sebze tüketerek doygunluğa ulaşabiliyor. Ancak yine de vücudun
karbonhidrata ihtiyacı oluyor ama bunu
sebzelerdeki lifli karbonhidrattan karşılıyor. Bu sağlıklı karbonhidrat formu
ise vücutta insülin direnci oluşumunu
desteklemiyor.
Benzer bir şekilde sağlıklı yaşamak,
yağ yakmak, fit olmak için ketojenik diyete başlamak isterseniz, ekmek, pasta,
tatlı, baklava, kızarmış yiyecekler yerine
altfenatif lezzetlerin yapıldığı ketojenik
tariflere göz atmanızı öneririz.
Önceki sayılarımızda bazı faydalı ketojenik tariflere değinmiştik ancak bu
çok geniş bir konu ve neredeyse her ihtiyacınıza yönelik sayısız ketojenik tarif
oluşturmak mümkün.
Dolayısıyla ekmeksiz/şekersiz yaşama
giriş yaparken, bu konu hakkında çok
geniş bir araştırma yapmanızı tavsiye
ediyoruz. Örneğin, ilk aşamada ekmek

Ekmeksiz bir yaşam mümkün mü? | MUTFAKTA YAŞAM

yemekten
vazgeçemiyorsanız, badem
unuyla evde hazırlayacağınız küçük ekmeklerin, buğday unuyla yapılan
ekmeklere oranla kandaki insülin seviyenizi daha normal düzeyde
tutması mümkün. Bu küçük desteklerle,
ağız tadınızdaki alışkanlığı değiştirerek,
kendinizi zararlı karbonhidratlardan
uzaklaştırıp, sağlıklı bir ketojenik yaşama
başlayabilirsiniz.
Öte yandan ekmeği ve buğdayı tam
anlamıyla hayattan çıkarmak da sağlıklı
değil. Ekmeğin içindeki kimi besinlerin
uzun süre yokluğunu çekmek, vücutta
başka arızların çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, evde sağlıklı yağlar ve
uygun ölçülerle hazırlayacağımız mis gibi
bir ev ekmeğinin, bazı günlerde masalarımızda yer almasının da sakıncası yok.
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CEPTE
ZOOM KABİLİYETİ
ARTIYOR!

Cep telefonları ortalamanın üzerinde fotoğraf çekmeye
başladığından bu yana köprünün altından çok su aktı.
Yıllar içinde çözünürlüklerini artıran cep telefonu kameraları
günümüzde çok daha kabiliyetli ve farklı özelliklere sahipler.
Bu kabiliyetler arasında gece çekimlerinde
gelişmiş performanstan, panorama moduna,
portre çekimlerinden yakınlaştırma özelliklerine kadar
bir dizi özellik yer alıyor.
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S

on aylarda cep telefonlarında en
çok öne çıkan özellik zoom yani
yakınlaştırma kabiliyeti oldu.
Diğer alanlarda belli bir doygunluğa ulaşan cep telefonu kameraları çoklu
kamera modüllerinin ortaya çıkmasıyla
beraber giderek daha fazla zoom özelliği
sunmaya başladı. Zira bu çoklu kamera
modüllerinden biri artık neredeyse standart olarak telefoto yani zoom özelliği
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bulunan kameralar olmaya başladı.

Yakınlaştırmadaki çıta,
her geçen gün yükseliyor

İlk zamanlarda genelde 2X yakınlaştırma yapan bu kamera modüllerinde çıta 5X
optik yakınlaştırmaya kadar yükseldi. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Huawei P30
Pro ve onun ardından duyurulan OPPO
Reno Zoom 5X optik zoom teknolojisini

cep telefonlarına getiren modeller oldu.
Bu sayede cep telefonu kullanıcıları da
kameralarını aynen profesyonel fotoğraf
makinelerinde olduğu gibi yakınlaştırma
işlevi için de daha rahat bir şekilde kullanmaya başladılar.
Ayrıca her iki cep telefonu da sunduğu
10X hibrit zoom (dijital + optik) özelliği
ile gayet iyi fotoğraf ve videolar çekmeyi
sağlıyor.
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Optik ve hibrit yakınlaştırmadan
sonra dijital yakınlaştırma!

Tüm bunlar yetmiyorsa, Huawei P30 Pro’da bulunan dijital yakınlaştırma özelliği ile 50X’e kadar
dijital zoom da yapabiliyorsunuz. Elbette bu yakınlaştırma özelliğini sonuna kadar kullandığınızda
görüntü bozuluyor. Ama günü kurtarmak için mecbur kaldığımızda uygulayabileceğimiz bir yöntem
olduğunu belirteyim.
Her ne kadar şimdilik iki örnek olsa da önümüzdeki
dönemde bu kameraların diğer marka ve modeller
tarafından da kullanılmaya başlayacağını beklediğimi
de belirteyim. Yani cep telefonu kameraları artık yeni
bir çağa doğru ilerliyor. Çok keskin ve hızlı olmayan
bu ilerleme cep telefonu kameralarının çok daha iyi
olacağı bir noktaya doğru ilerliyor.
Kameraların yakınlaştırma kabiliyetlerinin artması
beraberinde daha iyi ve farklı fotoğrafların da ortaya
çıkması anlamına geliyor. Daha önce profesyonel
ekipmanlarla alınabilen kareler artık cep telefonları
ile de hayata geçirilebilecek ki bu güzel bir gelişme.
Elbette kameraların yakınlaştırma kabiliyetleri
artarken aynı zamanda görüntü kalitesi ve benzeri
özellikleri de geliştirildiği için eskisine oranla çok
iyi kareler bizleri bekliyor.
Bir zamanlar sadece sesli iletişim için kullandığımız
cep telefonlarının en yoğun kullanım alanı kameralar
oldu. Hal böyle olunca üreticiler de kameraları daha
iyi hale getirmek için her yolu deniyor. Bakalım daha
neler göreceğiz.
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MİNİK YARDIMCILARIMIZ:

TAŞINABİLİR
FOTOĞRAF YAZICILARI
46 | www.mediamarkt.com.tr

Mobil teknolojilerin
gelişmesiyle beraber
yaygınlıkları artan taşınabilir
fotoğraf yazıcıları modellerine
bu yazıda göz atıyoruz.
| 47
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B

askı almak uzun yıllardır hayatımızda olan bir kavram. Bu iş için
kullandığımız en temel cihazlar ise
yazıcılar. Özellikle günlük baskılar
için kullanılan bu cihazlar aynı zamanda
fotoğraf da basabiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber yazıcılar da küçüldü ve tabiri caizse cebimize girdi. Özellikle fotoğraf
baskısı için kullanılan bu minik yazıcıların
bazıları pille de çalışabildiği için elektrikten
uzak ortamlarda da kullanabiliyor. Ayrıca bu
tip yazıcıların büyük bir çoğunluğu özel bir
kartuş ya da mürekkebe ihtiyaç duymuyor.
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Özel kağıtlar kullanan bu fotoğraf yazıcıları, neredeyse bir cep telefonu boyutlarına kadar küçüldüler. Bu yazıcıların genel
özelliklerine bakacak olursak büyük bir
çoğunluğu kablosuz teknolojilerden biri
olan Bluetooth desteği sunuyor. Ayrıca
yine büyük bir kısmı kablolu olarak da
bilgisayara bağlantı imkanı da sunuyor. Bu da kablosuz olarak mobil cihazlara bağlanabildiği gibi kablolu olarak
bilgisayarla beraber de kullanılabildiği
anlamına geliyor. Yine tüm bunlara ek
olarak fotoğraf yazıcılarının büyük bir

çoğunluğu doğrudan fotoğraf makinesi
bağlantısı ile baskı almaya da izin veriyor.
Bu sayede bilgisayara gerek olmadan da
baskı alınabileceğini belirteyim.
Bu tarz yazıcıların bazıları sadece vesikalık boyutunda baskı alabilirken büyük
bir çoğunluğu ise 10×15 cm boyutlarında
kendilerine özel kağıtlara baskı alabiliyor.
Genelde fotoğraf baskısı için kullanılan
bu tip yazıcılar mobil olarak iş yapan ya
da sürekli hareket haline olup fotoğraf
baskısı almak isteyenler için mükemmel
bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
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Taşınabilir fotoğraf yazıcıları
alırken nelere dikkat etmeli?

Öncelikle bu tarz bir yazıcı almadan
önce ihtiyaçları iyi belirlemek lazım. Hangi
boyutta ve ne sıklıkta baskı alınacak? Alınan baskılar hangi ortamda kullanılacak?
Satın alınacak yazıcının kağıt seçenekleri
neler? Bu kağıtlardan istenildiği zaman
satın almak mümkün olacak mı?
Bu ve benzeri soruların yanıtları bilinirse tercih edilecek yazıcı da o ölçüde
doğru bir seçim olacaktır.

Taşınabilir fotoğraf yazıcı
seçenekleri

Günümüzde satışta olan ürünlere baktığımızda ağırlıklı olarak HP, Canon ve
Fujifilm’in taşınabilir fotoğraf yazıcısına
sahip olduğunu görüyoruz. HP modellerine baktığımızda ise HP Sprocket serisi
öne çıkıyor.
Canon ise bu alanda iki seri ile yer alıyor: Birincisi Zoemini diğeri ise Selphy.
Fujifilm de bu alandaki modellerini Fujifilm Share SP2 serisi altında toplamış.
Tüm bu modellerin kendine has özellikleri olsa da temelde özel kağıtlarını
kullanan, birçoğu pille de çalışan bu fotoğraf yazıcılarının büyük bir çoğunluğu
(Canon Zoemini Küçük Fotoğraf Yazıcısı
modeli hariç) 10×15 cm baskı boyutunda
fotoğraf çıktısı alabiliyor. Bu yazıcılarla
ilgili detayları MediaMarkt’ın sayfalarında
görebilirsiniz.
Biraz özel bir alan olsa da fotoğraf yazıcıları son yıllarda sayısını artırmış ürünler
arasında yer alıyor. Taşınabilir olmalarıyla
öne çıkan bu yazıcılar dışında standart bir
inkjet yazıcının da (özel kağıt kullanılarak)
fotoğraf baskısı alabileceğini hatırlatmak
isterim. Ama standart bir inkjet yazıcıyı
da cebinize koyup istediğiniz yere götüremezsiniz. Bunun da altını çizmek lazım.

50 | www.mediamarkt.com.tr

| 51

EVDE YAŞAM | Evden çalışanların dostu teknolojik ürünler

Evden çalışanların dostu teknolojik ürünler | EVDE YAŞAM

EVDEN
ÇALIŞANLARIN
DOSTU
TEKNOLOJİK
ÜRÜNLER
Satın alma tercihlerimizi
doğrudan etkileyen teknoloji
aynı zamanda çalışma biçimimizi
de elden geçiriyor. Son yıllarda
yeni bir iş şekli iyiden iyiye
hayatımıza girdi; Home Ofﬁce.
Evden çalışan insan sayısı
istatistiklere göre sürekli olarak
artıyor. İş gücünün önemli
bir kısmı işlerinden evden
yürütüyor. Durum böyle olunca
evdeki teknolojik ürünler de
daha önemli bir hale geliyor.
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BRAUN Series 7
Tıraş Makinesi
Akıllı tıraş makinesi
kullanıcının yüz
hatlarını okuyabiliyor.
Sakal yoğunluğuna
göre ekstra güç
ile çalışabiliyor.
Makinenin 5 farklı
tıraş modu bulunuyor.

H

er yıl haziran ayının üçüncü pazar
günü kutladığımız Babalar Günü bu
yıl da 16 Haziran günü kutlanıyor.
Biz de bu yazımızda evden çalışan
babaların yüzünü güldürecek teknolojik
ürünleri sizlerle paylaşıyoruz. Eğer babanıza
teknolojik bir ürün hediye etmek istiyorsanız bu yazımızda hem kendinize hem de
babanıza uygun birçok öneri bulabilirsiniz.

Büyük ekran mı, mobilite mi?

Artık yaptığımız işin sektörü ne olursa
olsun bir bilgisayar şart. Tüm işlerin idare
edilebileceği bir bilgisayar evden çalışanların olmazsa olmazı. Babanız için uygun
fiyatlı bir bilgisayar almak yerine onun
ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü bilgisayarları tercih etmeniz gerektiğini unutmayın.
Tüm işlerin yönetilebileceği bir bilgisayarın
sahip olması gereken temel özelliklere mutlaka dikkat edin. Ayrıca ekran büyüklüğü
de bu aşamada son derece önemli. Bunun
için kullanım konforunun babanız için ne
anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor.
Büyük bir ekran ile çalışmak mı, mobiliteden ödün vermemek mi? İki cevap için
de çok farklı bilgisayar modelleri mevcut.

Her şey internet için

Evden çalışmak için bilgisayar en önemli
ekipman olsa da tek başına yeterli değil.
Bilgisayarın sürekli olarak bağlı olabileceği bir internet bağlantısı şart. Bu aşamada
bağlantıyı başarılı bir şekilde dağıtabilecek
modem ihtiyacı ortaya çıkıyor. Evden çalışırken işlerde herhangi bir aksaklık olmaması
için güçlü ve menzili geniş bir modem satın
almak gerekiyor. Evde bu konuyla ilgili bir
şikayet duyuyorsanız, hızlıca yeni bir modem almak için kolları sıvayın.

İster telefon ister tablet

Yaz geldi. Artık daha fazla dışarı çıkıyoruz. Evden çalışanların en büyük avantajı
işlerini internet bağlantısının olduğu her
yerde halledebiliyor olması. Bunun için
internetin dışında gerekli olan ise mobiliteyi artırabilecek cihazlar. Bu cihazlara
en önemli örnek tabii ki akıllı telefonlar ve
tabletler. Günümüzde birçok işi akıllı telefon ve tablet üzerinden halletmek mümkün.
Kolay taşınabilir olmasıyla öne çıkan bu
cihazlar evden çalışanların işini daha da
kolaylaştırıyor. Birçok işi bilgisayara ihtiyaç
duymadan halletmeye yarayan tablet ve akıllı
telefon modelleri, evden çalışanlar için iyi
bir hediye olabilir.
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İzole olmanın yolu

Evden çalışanlar için bulunduğu ortamdan soyutlanmak da oldukça
önemli. Kalabalık nüfuslu bir ev söz konusuysa, bir odaya kapanmak bile
seslerden izole olmak için yeterli olmayabilir. Bu aşamada ise karşımıza
Bluetooth kulaklıklar çıkıyor. Artık her bütçeye uygun bir kulaklık modeli bulmam mümkün.
Kablosuz olarak bağlanan bu kulaklıklar bilgisayar, tablet ya da telefondaki
bir girişe ihtiyaç duymuyor. Özellikle baş üstü kulaklıkların bu konuda
oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sesi başarılı bir şekilde kesen kulaklıklar, çalışan kişinin doğrudan işine odaklanmasına yardımcı oluyor.

Tüm işler bilekte

İşlerini evden halleden insanlar için bir söz vardır; hep tatil hiç tatil.
Kendi boş vaktini kendi yaratan home office çalışanlarının bir yandan
sürekli olarak işleri ile bağlantılı olmaları gerekebilir. Akıllı saatler de
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bu ihtiyacı karşılamak için oldukça iyi bir seçenek. Her an
bilgisayara, tablete ya da telefona bakma durumu olmayanlar
kendilerine gelen bildirimleri akıllı saat üzerinden kolaylıkla
takip edebiliyor. Böylece acil bir durum söz konusu olduğunda
da bundan anında haberi olabiliyor. Akıllı saatler gibi akıllı
bileklikler de benzer işleri kolayca yapabiliyor. Ayrıca akıllı
bilekliklerin saatlere göre biraz daha uygun fiyatlı seçeneklerinin olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Kış aylarının aksine yaz aylarında evden çalışmak biraz daha
zor. Hem havalar ısınıyor hem de bu sıcaklık bunaltıcı bir hale
gelebiliyor. Evi serinletecek alternatiflerin önemi de bu aşamada ortaya çıkıyor. Gün içinde evde uzun vakitler geçirenlerin
kendileri için klima ya da vantilatör tercihi yapması gerekiyor.
Uzun saatlerini evde geçiren babanızı bir klimayla sevindirebileceğinizi hiç düşünmemiştiniz değil mi?
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ELECTROLUX Pure C9
Toz Torbasız Süpürge
Electrolux elektrikli
süpürge 3 boyutlu filtre
sayesinde Pure C9 asgari
emiş kaybıyla 4A temizlik
performansı sağlıyor.
Toz torbasız elektrikli
süpürge gelişmiş mikro
toz filtrelemesi
sağlıyor.

BAYRAM TEMİZLİĞİ İÇİN
SÜPÜRGE REHBERİ
Ramazan Bayramı öncesinde evi sıkı bir temizlemek gerekebilir.
Hatta okullar tatil olduktan sonra, yazlık bölgelere kaçmadan
önce evde detaylı bir temizlik yapmak zorunda kalacağımızı da
unutmayalım. Peki ama hangi süpürgeyle? Elektrikli süpürgeler
farklı teknolojileri ile farklı ihtiyaçlara cevap veriyorlar. İşte, pratik
süpürge rehberi.

E

lektrikli süpürgeler 30 sene önce bir motor ve vakumu yönlendirmek için kullanılan bir hortumdan
ibaretti. Ancak bu cihazların teknolojileri çok gelişti
ve bugün elektrikli süpürgeleri doğru anlayabilmek için onlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor.
Süpürge seçerken, mutlaka aklınızda kalması gereken
bu detaylara birlikte göz atalım, ne nedir, bilelim.
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3

Torbalı mı torbasız mı?

Süpürge seçiminde bir diğer
ayrım ise torbalı ve torbasız süpürgelerdir. Torbalı süpürgeler
pratiktir. Temizliğinizi yapar, makinenizi
kaldırırsınız. Ancak toz torbası doldukça
partikülleri dışarı kaçırma oranı yükselir. Bu noktada HEPA 13 ve HEPA 14
filtreye sahip olması önemlidir.
Torbasız süpürgeler ise tozu ve kiri
suyun içine hapseder. Bu sayede bu tozlar yeniden havaya karışmaz. Süpürge
için yeniden yedek torba alma gereği
de kalmaz. Fakat bu su haznelerini her
temizlikten sonra iyice yıkayıp temizlemek gerekir zira kirli su çok beklerse
koku yapabilir.

1

Emiş gücü

Elektrikli süpürge konusunda en sık duyduğunuz
detay, emiş gücüdür. Motor gücüyle doğrudan
orantılı emiş gücü sayesinde, halılara yapışmış
saçları, tüyleri, tozları kolayca çekebilirsiniz, yerde kir toz
bırakmadan temizliğinizi bitirebilirsiniz. Emiş gücünü,
motorun kaç watt olduğuna bakarak tahmin edebilirsiniz.
Daha güçlü motor, daha yüksek emiş gücü anlamına gelir.

2

HEPA filtresi

HEPA indeksi, bir elektrikli süpürgenin toz torbasına çektiği
tozun ne kadarını havaya geri
kaçırdığını ölçer. HEPA 10,11, 12,13,14
ile belirtilen HEPA filtrelerinden 10-11
yüksek oranda tozu havaya geri verirken,
13 ve 14 çok az miktarda tozu kaçırır. Bu
yüzden de astım hastaları ve toza karşı
alerji sahipleri için uygundur.
HEPA 10: 100.000 adet partikülde 15.000
partikülü havaya geri verir. Yani tozun
% 85’ini tutar.
HEPA 11: 100.000 adet partikülde 5.000
partikülü havaya geri verir. %95’ini tutar.
HEPA 12: 100.000 adet partikülde 500
partikülü havaya geri verir. % 99,5’ini
tutar.
HEPA 13: 100.000 adet partikülde 50
partikülü havaya geri verir. %99,95’ini
tutar.
HEPA 14: 100.000 adet partikülde 5 partikülü havaya geri verir. %99,995’ini tutar.
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Rowenta Silence Force
Elektrikli Süpürge
Rowenta elektrikli süpürge
çoklu siklon teknolojisi
sayesinde aynı anda hem
havayı hem de tozları
elektrikli süpürgenin
içine çekebiliyor. Halılar,
kilimler ve bunun gibi zor
yüzeyler için tasarlanmış
süpürge ile zor yok.
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Dik süpürgeler

Esnek bir hortumu bulunmayan
ve motoru sert hortum borusu
üzerine monte edilmiş dik süpürgeler, kullanım açısından daha pratiktir ve
arkadan sürüklenen iri bir motor olmadığı
için eşyalara takılmadan temizlik yapmak
daha kolaylaşır. Ancak motoru nispeten
küçüktür ve emiş gücü görece daha düşük
kalabilir. Yine de yüksek kapasiteli dik
süpürgeler bu sorunu yaşatmazlar.

5

Siklonlu süpürgeler

Özel bir teknoloji kullanan bu
süpürgeler havayı çok yüksek
hızda döndürerek filtrelerin
tıkanmasını engeller. Böylece daha uzun
süre filtre temizliği gerekmeden cihazı
kullanmak mümkün olur. Ancak temizlik sonrasında toz haznesini yine boşaltmak gerekir. Ayrıca yüksek motor gücü
nedeniyle ses seviyesi de çok yüksektir.

6

Robot süpürgeler

Evi kendi kendine temizleyen
bu minik, yassı ve dairesel
makineler, aslında evin tüm
ağır temizliğinin altından kalkamazlar ancak kendi kendilerine girebildikleri her bölgeye girip, yerdeki
tozları temizleyerek, yeniden şarj istasyonuna dönerler. Evde olmadığınız
zamanlarda evin kendi kendine kaba
temizliğini yapmak, ufak tefek tozları
almak, işinizden evinize döndüğünüzde yerlerin temiz görünmesini
sağlamak için, ideal yardımcılardır.
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BU YAZ
MÜZİK KEYFİNİ
KESİNTİSİZ YAŞAYIN
Müzik tutkunlarının hayatlarında her an
müzik olmazsa olmaz. Özellikle yaz ve tatil
döneminde! İşte kesintisiz müzik
keyﬁ için önerilerimiz!
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Ç

ok değil, 20 yıl öncesine geri gittiğimizde dışarıda müzik dinlemek istediğimizdeki çözümlerimiz Walkman
başta olmak üzere, CD çalar ya da
kaset çalardı. Bu ürünlerde dinleyebileceğimiz şarkı adedinden, pil süresine kadar
pek çok konuda da günümüzde kıyasladığımızda çok daha kısıtlı ikmkanlarımız vardı.
Günümüzde artık, müzik zevkini kesintisiz
yaşayabileceğimiz teknolojiler mevcut. Hem
de kablosuz bir şekilde. Bu yazımızda, yazın
müzik keyfini sınırsız yaşamak isteyenler
için tavsiyelerimizi bulacaksınız.

Suya dayanıklı hoparlörler ve
kulaklıklar!

Hem kulaklık hem de taşınabilir hopar-

66 | www.mediamarkt.com.tr

lör alırken, suya dayanıklı olanların tercih
edilmesi, kullanıcılara özellikle yaz aylarında çok işlevsel bir deneyim sunacaktır.
Spor yaparken terlemeniz kulaklığa zarar
vermezken, aniden yağan bir yaz yağmurunda da kulaklığınızı kullanmaya devam
edebilirsiniz. Tüm bunların yanında canınız
hoparlörle müzik dinlemek istediyse, Bluetooth bağlantısıyla yanınızdaki hoparlöre
bağlanıp, kulaklık yerine arkadaşlarınızla
beraber taşınabilir hoparlörden de müzik
dinleyebilirsiniz. Tabii suya dayanıklı olan
taşınabilir hoparlörü de havuzda ya da deniz
kıyısında dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

UE Wonderboom

Logitech’in bünyesine kattığı Ultimate
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Ears firması, şık tasarımlı hoparlörleri ve
suya dayanıklı modelleri ile bilinen bir
marka. UE Wonderboom modeli, küçük
yapısına rağmen, sunduğu muhteşem ses
deneyimi ile harikalar yaratıyor.
10 saate kadar pil süresi ile tüm gün
yanınızda kalacak olan UE Wonderboom,
kablosuz kullanımı ile pratik bir deneyim
sunuyor. Bu küçük hoparlörün sunduğu
ses kalitesi ise boyutuna göre şaşırtacak
türden.

JBL Charge 4

Ses ve ses ürünleri konusunda uzman
markalardan biri olan JBL, tatilde müziksiz kalmak istemeyenlerin ihtiyacını,
Charge 3 ve Flip 3 modelleri ile gidermeyi

başarmıştı. JBL’in Blluetooth özellikli hoparlörü Charge 4, 20 saate varan pil ömrü
ile adeta şov yapıyor. Kablolu kullanım
gerektiren durumlarda ise, 3.5 mm girişi
hizmetinizde.
Suya dayanıklı yapısı sayesinde, havuz
ve deniz kenarında müzik zevkinden asla
kopmayacaksınız!
MediaMarkt.com.tr ve mağazalarında,
çok daha farklı kablosuz hoparlör seçeneklerini görebilir ve deneyimleyebilirsiniz.

JABRA STEP Kablosuz
Kulak İçi Kulaklık

Kulaklık tarafında kullanıcılara pek
çok farklı seçenekler sunuluyor olsa da,
genel anlamda kulaklıkları kulak içi ve

kulak üstü olmak üzere 2’ye ayırabiliriz.
Kablosuz kulak içi kulaklıklar, daha çok
askılı olarak karşımıza çıkıyor. Böylece
özellikle spor yaparken de kulağınızdan
kulaklık çıkmıyor. Bu modellerin çoğunda da suya karşı dayanıklılık da mevcut.
Suya karşı dayanıklı, kablosuz kulak içi
kulaklıklardan biri de Jabra Step. Hem
müzik severler hem de spor yapanlara
hitap eden ürün, hem kablosuz hem de
suya karşı dayanıklı.

JBL Tune 600BTNC

Kulak üstü kulaklıklar da tüketiciler
tarafından oldukça rağbet görüyor. Özellikle aktif gürültü engelleme özelliğiyle
beraber, yolculuklarda ya da kalabalık

ortamlarda sizi dış seslerden izole edip,
sadece sese odaklanmanızı sağlayan bu
tarz kulaklıklar, müzik zevkini başka bir
boyuta ulaşıyor.
MediaMarkt’ta her bütçeye uygun,
kablolu ve kablosuz, kulak içi ve kulak
üstü, aktif gürültü engelleyicili ya da pasif
gürültü engelleyicili pek çok alternatif
kulaklık seçeneği de sizlerle.
JBL Tune 600BTNC, etkili ses ve bass
kalitesiyle beraber kullanıcılara iyi bir
deneyim sunuyor. Uygun fiyatlı yapısı
ve aktif gürültü engelleme özelliğiyle
dikkat çekiyor. Kablosuz kullanım, üzerinde mikrofon ve aktif gürültü engelleme
özelliklerinin hepsini JBL Tune 600 BTNC
modelinde bulabilirsiniz.
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DANNY BOYLE
Onun ﬁlmlerinde kamera açıları ve ses efektlerini ahenkle dans
ediyor. Bu sayede hayal gücünü kışkırtan motiﬂer, karşımıza
çıkıyor. Evet! Bu ay konumuz İngiliz yönetmen Danny Boyle.

S

inema dünyasında kült olmuş
filmlere baktığımız zaman hemen
hemen hepsinin yönetmen koltuğunda efsane isimler görüyoruz.
Bir filmin kalitesini belirleyen en önemli
detay her zaman için yönetmen oluyor. Bir
yönetmen filmi çok başarılı yerlere getirebildiği gibi potansiyelinin altında işler
de çıkarabiliyor. Sinema tarihine
baktığımız damga vurmuş çok
sayıda yönetmen saymak
mümkün.
Biz de haziran ayımızı bu önemli
yönetmenlerden biri olan
Danny Boy-
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le’a ayırdık. Belki ismi size ilk bakışta
tanıdık gelmemiştir. Ancak emin olun
hafızanıza kazınan önemli filmlerde
onun imzası var.
1956 doğumlu, Altın Küre Ödüllü İngiliz
yönetmen, kariyerine BBC prodüktörü
olarak başlıyor. 1980 yılında başladığı kariyerinde ilk görevi, dönemin en ilgi gören
Mr. Wroe’s Virgins dizisinin sorumluluğunu üstlenmek oldu. Sonrasında Boyle,
tiyatro çalışmalarına başladı ve böylelikle
şov dünyasındaki kariyeri start aldı.
Kariyerine başladıktan tam 14 yıl sonra
ilk uzun metrajlı filmiyle beyaz perdeye
merhaba diyen Boyle, aldığı pozitif yorumlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi
başardı. Mezarını Derin Kaz isimli filmle

birlikte Danny Boyle ismi 1994 yılında
duyulmuş oldu. İronik ve gerilimli İngiliz
filmi Mezarını Derin Kaz yani Shallow
Grave, ülkemizde de gösterime girdi. Filmin başrolünde o yıllarda pek fazla tanınmayan Kerry Fox, Christopher Eccleston
ve Ewan McGregor gibi isimler yer aldı.
Tabii daha sonrasında Ewan McGregor,
Trainspotting gibi sinema tarihinin kilometre taşı olan filmlerden birinde başrolü
üstlenerek karşımıza çıktı. Biz filmimize
dönersek, kara mizah ve gerilimin dirsek
temasında olduğu filmde, biri kadın üç
arkadaşın evlerine dördüncü kiracıyı
aramalarına tanık oluyoruz. Toplumsal
değerleri küçümseyen bu gençlerin yeni
kiracısı ilk gece hayatını kaybeder ve orta-
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da bir çanta dolusu para vardır. Böylelikle
macera başlar.
Boyle’un ilk filmi 1995 yılında BAFTA
ödüllerinden “En iyi İngiliz filmi Alexander Korda Ödülü” almaya hak kazandı.
Ayrıca filmin farklı yarışma ve festivallerden toplam 14 ödülü bulunuyor.
Bu filmin bir önemli noktası da dört
önemli ismi bir araya getirmiş olması.
Filmin yönetmeni Danny Boyle, filmin
senaristi John Hodge, filmin yapımcısı
Andrew MacDonald ve filmin oyuncusu
Ewan McGregor sonrasında dört filmde
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de daha karşımıza çıktı.
Dörtlü İngiliz ekibi Mezarını Derin
Kaz ile beyaz perdede bir araya geldikten
iki sene sonra karşımıza Trainspotting
ile çıktı. 1996 yapımı bu film de sinema
tarihinin önemli eserlerinden biri olarak
yerini aldı. Hatta 10 yıl sonra çekilen devam filmi de yakın zamanda seyirciyle
buluştu. Tartışmalı bir film olan Trainspotting, birçok ülkede eleştirilse de
çok fazla övgü de aldı. Aynı yıl içinde En
İyi Senaryo Uyarlama dalında Akademi
Ödüllerinde aday olarak gösterildi. 2004

yılında Total Film isimli dergi filmi tüm
zamanların en iyi dördüncü İngiliz filmi
olarak seçti.
Danny Boyle’un genel olarak kitap uyarlaması filmler çekmekten hoşlandığını
söyleyebiliriz. Trainspotting gibi, 2000
yılında çekilen The Beach de bir kitap
uyarlaması olarak karşımıza çıktı. Alex
Garland’ın romanını beyaz perdeye uyarlayan Boyle, sonrasında yazarın bir diğer
romanı olan 28 Days Later için kamera
arkasına geçti. 2002 yılında çekilen bu
filmin ardından 2 yıl daha sessizliğe gö-

mülen Boyle, 2004 yılında Millions ile geri
döndü. 2007 yılında ise Sunshine isimli
bilim kurgu filmine imza attı.
Danny Boyle filmlerine baktığımızda
bir şov havasında olduğunu görüyoruz.
İskoçya’daki mekanları filmlerinde sıklıkla
kullanan yönetmen, bu şov atmosferini
vermeyi seviyor. Yönetmen, kamera açılarını ve ses efektlerini titizlikle kullanıyor.
Bu sayede hayal gücünü kışkırtan motifler,
filmlerde sürekli olarak karşımıza çıkıyor.
Efsane yönetmenin tarihinde Oscar
Ödülü de yer alıyor. 2008 yılında, kendi

tarzında çektiği Slumdog Millionaire ile
8 Oscar Ödülü’nün sahibi oldu. Film, en
iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama
senaryo, en iyi görüntü yönetmenliği, en
iyi ses miksajı, en iyi kurgu, en iyi film
müziği ve en iyi orijinal şarkı ödüllerine
layık görüldü. Hindistan’da geçen film
ayrıca BAFTA Ödülleri’nde aday gösterildiği on bir dalın yedisinde ödülün sahibi
olmayı başardı.
Başrolde James Franco’nun yer aldığı
2010 yapımı 127 saat filminde Boyle, dağcı
Aron Ralston’ın gerçekten başından geçen

hikâyesini filme uyarladı. Yönetmen 2013
yılında çektiği Trance filminde ise risk
alarak daha önce çalışmadığı isimlerle çalıştı. Bu filmin oyuncu kadrosunda James
McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson
ve Danny Sapani gibi isimleri gördük.
Danny Boyle, 2015 yılında yine bir
uyarlamayla karşımıza çıktı. 2015 yılında gösterime giren Steve Jobs, Apple
kurucusu Jobs’un hayatını beyaz perdeye
uyarlanmış hali. Walter Isaacson’ın kitabı
Steve Jobs’tan uyarlanan film, ülkemizde
de aynı yıl gösterime girdi.
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OYUN İÇİN
ALABİLECEĞİNİZ
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
MODELLERİ
Özellikle son zamanlarda büyük bir popülerlik elde eden
oyuncu bilgisayarları, model seçimi konusunda da oldukça
kafa karıştırıcı. Bu listemizde sizlere, oyunları rahatlıkla
oynatabilecek dizüstü bilgisayar modellerini listeliyoruz.
72 | www.mediamarkt.com.tr
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L

istemizin en uygun fiyatlı dizüstü
bilgisayar modellerinden biri olan
Asus FX504GD-58000T, 15.6 inçlik
Full HD çözünürlüğündeki ekran
ile birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarlar
için ideal boyut ve çözünürlüğe sahip
ekranı bulunan bilgisayar, özellikle şık
klavye tasarımı ile dikkat çekiyor.
Gücünü Intel’in orta seviyeye konumlandırdığı i5-8300H işlemcisinden alan
ürünün ekran kartı tarafında ise GTX
1050 yer alıyor. 8 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile oyuncular için temel
gereksinimleri karşılayan bilgisayar ile
çoğu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Casper Excalibur G650

Casper Excalibur G650, 15.6 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde bir ekranla
bizleri karşılıyor. Genel olarak bakıldığında
şık ve siyah ağırlıklı bir tasarımı olduğu
görülen bilgisayarın bir tek klavyesinde
mavi renginin kullanıldığı görülüyor.
Intel’in orta-üst seviye mobil işlemcilerinden biri olan i7-8750H’dan gücünü
alan bilgisayarın ekran kartı tarafında ise
GTX 1050 yer alıyor. 8 GB RAM ve 1 TB
harddiskin yer aldığı dizüstü bilgisayar
modelinde bir de 120 GB SSD yer alıyor.
Bu SSD sayesinde, işletim sistemi daha hızlı
çalışabiliyor. Casper Excalibur G650’nin

farklı konfigürasyonları da mevcut.

HP Pavilion 15-CX0026NT

15.6 inçlik Full HD çözünürlüğünde
bir ekrana ev sahipliği eden bilgisayarda
yeşil ve siyah renklerin hakim olduğunu
görüyoruz. Bilgisayarın oldukça iyi bir
klavye ve touchpad deneyimine sahip
olduğunu da belirtelim.
Gücünü Intel’in orta segment işlemci
modellerinden biri olan i5-8300HQ’dan
alan dizüstü bilgisayara bunun yanı sıra
GTX 1050Ti ekran kartı eşlik ediyor. Ayrıca cihazın RAM ve depolama tarafında
ise 16 GB RAM ve 1 TB harddisk yer alıyor.
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Lenovo Ideapad 330

Diğer oyuncu bilgisayarlarına göre
daha sade ve zarif tasarım detaylarıyla
karşımıza çıkan Ideapad 330, donanım
tarafında da temel oyun gereksinimlerini karşılayabilecek özellikler sunuyor.
Bu model, dizüstü bilgisayarını genelde
yanında taşıyacak oyun severler için ideal
bir model olabilir.
15.6 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekranı bulunan bilgisayar,
gücünü Intel i7-8750H işlemcisinden alıyor. Bunun yanı sıra cihaza 16 GB RAM, 1
TB harddisk ve 128 GB SSD eşlik ediyor.
Lenovo Ideapad 330’un bu özellikler
haricinde farklı konfigürasyonları olduğunu da belirtelim.

Lenovo Legion Y530

15.6 inçlik ve Full HD çözünürlüğünde
IPS bir ekrana sahip olan Legion Y530,
ince ekran çerçeveleri ile de dikkat çekiyor. Bilgisayardaki ince ekran çerçeveleri
sayesinde, daha küçük kasa boyutlarında
15.6 inçlik ekran deneyimini yaşayabiliyorsunuz.
Gücünü Intel i7-8750H yongasından alan
bilgisayar aynı zamanda GTX 1050Ti ekran kartına ev sahipliği ediyor. Her oyunu
rahatlıkla oynayabileceğiniz bilgisayarda,
16 GB RAM’e ve 2 TB harddisk ve 256 GB
SSD’ye yer veriyor.
Lenovo Legion Y530’un farklı konfigürasyonları da mevcut.

Acer Nitro AN515-51

Özellikle şık tasarımı ile dikkat çeken
Acer Nitro AN515-51, 15.6 inç boyutunda
ve Full HD çözünürlüğünde bir ekrana
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ev sahipliği ediyor. Bunun yanında bilgisayarın
klavye ve touchpad performansının da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Kalbinde Intel i7-8750H işlemcisine yer veren bilgisayarın
harici grafik kartı tarafında ise
GTX 1050Ti yer alıyor. Bunun
yanı sıra bilgisayara 16 GB RAM,
1 TB harddisk ve 128 GB SSD eşlik ediyor.

Acer Predator
Triton 700

Listemizin en yüksek fiyatlı modeli
olan Predator Triton 700, 15.6 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde
bir ekran ile geliyor. Ayrıca ekranın 120
Hz tazeleme oranına sahip olduğunu
da belirtelim. Bu sayede oyunlarda,
normal dizüstü bilgisayar ekranlarına
göre daha akıcı bir deneyim yaşayabilirsiniz.
Gücünü Intel’in en güçlü dizüstü
bilgisayar işlemcilerinden biri olan i77700HQ’dan alan bilgisayara grafik tarafında ise harici olarak GTX 1080 ekran
kartı eşlik ediyor.
Bunun yanı sıra bu bilgisayar modelinde
RAM ve depolama alanının oldukça yüksek olduğu görülüyor. Acer Predator Triton 700, 32 GB RAM ve 2 adet 512 GB’lık
SSD’ye ev sahipliği ediyor. 512 GB’lık
M2 SSD’lerle birlikte hem
hız konusunda hem de
depolama konusunda
herhangi bir sorun
yaşamazsınız.

CASPER Excalibur G650

Intel Core i7-8750H işlemcili oyun canavarı Excalibur G650 Direct teknolojisi ile
bir önceki nesle göre iki kata daha fazla
performans ve oyun deneyimi sunuyor.
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OYUN
KEYFİNİZİ
ARTIRACAK
OYUNCU
EKİPMANLARI
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Oyun oynarken kullandığınız ekipmanlar oldukça
önemli. Bu yüzden oyun severlerin, bilgisayar ve
konsolun yanı sıra ekipmanlara da oldukça yatırım
yaptığını görüyoruz. Biz de bu yazımızda oyun
keyﬁnizi artıracak ekipmanları anlatıyoruz.

B

ir dizüstü bilgisayara sahipseniz onun
klavyesiyle oyun oynayabilirsiniz. Fakat
dizüstü bilgisayarların touchpad’i ile oyun
oynamanız pek mümkün değil. İşte tam
olarak bu yüzden fareler için, oyuncuların olmazsa
olmazı diyoruz.
Özellikle saatlerce bilgisayar oyunu oynuyorsanız
farenin rahatlığı sizin için en önemli konulardan
biri oluyor. Bu bağlamda elinize en uygun fare modelini bulmalısınız. Eğer ki küçük bir eliniz varsa
biraz daha küçük boyutlu fareler, büyük bir eliniz
varsa daha büyük boyutlu fareler tercihiniz olmalı.
Fare tercihi yaparken dikkat etmeniz gereken

diğer konulara baktığımızda hassasiyet için DPI
seviyesi ve programlanabilir makro tuşlarının olması gibi konular yer alıyor. Bu özelliklere bakarken genelde oynadığınız oyunları dikkate alarak
tercih yapmalısınız.
Bu özelliklerin yanı sıra eğer ışıklı ekipmanları
seviyorsanız farenin de ışıklısını almalısınız. Işıklı olması sizi oyunlarda çok daha iyi bir şekilde
motive eder.

Sesi Yeter: Klavyeler

Özellikle klavye tuşlarının çıkardığı ses
oyuncuları epey bir mutlu ediyor. Hatta
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sırf çıkardığı sese bakıp ona göre klavye
tercihi yapılıyor.
Şu an en iyi sesi çıkaran klavyeler de
tuşları mekanik olan klavyeler. Çoğu
oyuncu klavyesi de bu yüzden mekanik
ya da mekanik hissiyatlı. Bu mekanik
klavyelerin tek özelliği güzel ses çıkarması
değildir elbette. Bunun yanı sıra tuş basma
ağırlığı, basma hissiyatı ve tepkime süresi
gibi faktörler de mevcut.
Klavyenin konforu da oyuncular için
önemli konulardan biri. Uzun süre oyun
oynayan kişiler, eğer ki kendilerine uygun bi klavye kullanmıyorlar ise el ağrısı
çekebilirler. Bu el ağrısını önlemek için,
klavyenin elinizin altına gelen kısmı yumuşak bir yapıda olursa çok daha iyi olur.
Ayrıca oyuncular için olmazsa olmaz
ışıklar, bazı klavye modellerinde de mevcut. Renkli bir oyun alanı isteyen oyuncular, özellikle RGB aydınlatmalı klavyelere
göz atmalı.

Kendinizi Oyunun İçinde
Hissedebilirsiniz: Kulaklıklar

Günümüzdeki çoğu oyunda seslerin
oldukça büyük bir role sahip olduğunu
görüyoruz. Oyuncular da bu yüzden kulaklık seçimlerini çok özenli bir şekilde
yapıyor.
Her oyuncu ekipmanında olduğu gibi
kulaklıkların da konforlu olması gerekiyor. Bu bağlamda da kulağınıza en uygun
olan kulaklığı seçmelisiniz. Süngerlerin
boyutunun yanı sıra yumuşaklığı da
önemli hususlar arasında.
Bunların yanı sıra kulaklıktaki donanım
özelliklerine de dikkat edilmeli. Özellikle
stereo ses deneyimi sunan kulaklıklar
tercih edilmeli. Oyuncu kulaklıkları, her
ne kadar oyunlara odaklanmış olsa da
deneyerek almanızda fayda var.
Ayrıca oyuncu kulaklıkların da aydınlatmalı modelleri mevcut. Işıklı ekipmanları seviyorsanız bu modellere de göz
atabilirsiniz.

Şıklık Katar: Mousepad’ler

Konfor ve işlev bakımından her mousepad, aynı işlevi görse de oyuncular için
tasarımı da oldukça önemlidir. Raflarda
ışıksız modelleri sıklıkla bulunabilirken
ışıklı modelleri de bulunabilir.
Oyuncular, mousepad seçiminde tasarımının yanı sıra bazı konfor özellikleri de
aramalıdır. Bunlardan biri mousepad’in
yumuşaklığı, diğeri ise boyutu. Mousepad satın alırken bunlara dikkat etmenizi
tavsiye ediyoruz.
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HAKAN:
MUHAFIZ
LG 50UK6470 LED TV
4K Aktif HDR sunan
televizyon, sahip olduğu
Yapay Zeka (AI) teknolojisiyle
dikkat çekiyor. LG’nin ses
teknolojisi, ultra surround
efektini üreten sanal çoklu
kanallar oluşturıyor.
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Netﬂix hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. 2016
yılında hayatımıza giren Netﬂix esasında bir DVD
kiralama şirketi. Hayatına bu şekilde başlayan
uygulama, değişen dünya düzenine ayak
uydurdu ve dijitalleşti. Çevrimiçi video içeriklerini
yayınlayarak hayatına devam eden Netﬂix, tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir
izleyici kitlesine sahip. Abonelik satın alınarak
içeriklere erişilebilen Netﬂix’in kullanıcı sayısı
her geçen gün artıyor. Son istatistiklere göre
ülkemizde 160 bin Netﬂix abonesi bulunuyor.
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U

zun bir süredir yabancı dizi, film
ve TV şovlarının yer aldığı Netflix artık Türk yapımı içerikler
açısından da zengin hale geldi.
Hatta Türkiye’de de Netflix özel dizileri
çekilmeye başlandı. Bu diziler arasında
öncü isim Hakan: Muhafız oldu. Tüm
dünyadaki Netflix kullanıcılarıyla The
Protector ismiyle buluşan Hakan, Türkiye’nin yerli ilk Netf lix dizisi olarak
platformda yerini aldı. İlerleyen zamanda
başrolünde Beren Saat’in olduğu Atiye
isimli bir diğer Netflix dizisi de yayın
hayatına başlayacak. Ancak bizim şimdiki
konumuz Hakan.
Çağatay Ulusoy’un başrolde olduğu
Hakan: Muhafız, 2018 Aralık’ta tüm
bölümleriyle birlikte izleyicilere sunuldu.
İlk sezonu oldukça dikkat çeken dizide
İstanbul’un muhafızı rolüne hayat veren
Çağatay Ulusoy’a; Hazar Ergüçlü, Okan
Yalabık, Ayça Ayşin Turan ve Mehmet
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Kurtuluş gibi önemli isimler eşlik etti.
Dizi ilk bölümde muhafız olduğunu
bilmeyen Hakan’ın, hayatını kurtarmak
için yaptıklarıyla bizlere merhaba dedi.
İstanbul’da sıradan bir hayat süren Hakan’ın hayatı aldığı görevle birlikte tamamen değişir. İstanbul’u ölümsüzlerin
tehlikesine karşı korumak zorunda olan
Hakan, bu göreve hiç hazır olmasa da
üzerine düşeni yapmak için kolları sıvadı.
İstanbul’un son muhafızı olma vazifesini
devralan Hakan ilk sezon boyunca tüm
çabasını bizlere aktardı.
Dizinin kuşkusuz en dikkat çekici detayı
Hakan’ın İstanbul’un muhafızı olmak için
ihtiyacı olan gücü aldığı gömlek. 500 yıl
önce Yavuz Sultan Selim tarafından Denizlili dokumacıya diktirdiği gömlek Hakan’a
hiç hayal edemediği bir güç kazandırır.
Daha fazla detay vermek isterdik ancak
dizinin gidişatıyla ilgili sizlere spoiler
vermek, seyir keyfinizi düşürebilir. O

yüzden biz dizinin ilerleyen sezonlarına
ve başarısına yakından bakalım.
İlk sezona heyecanı doruklara çıkaran
bir finalle son veren Hakan: Muhafız, ikinci sezona da hızlı bir başlangıç yaptı. İlk
sezonu toplam 10 bölüm süren ve her bir
bölümü yaklaşık 30 dakika olan dizinin
ikinci sezonunda da toplam bölüm sayısı 8.
İlk sezonda yalnızca tek ölümsüzle mücadele eden Hakan’ın ikinci sezonda karşısında tam 7 ölümsüz var. Tabii Hakan da
artık eskisinden çok daha güçlü. İlk sezonda
yanında olan insan sayısı da yeni sezonla
birlikte artan Hakan, İstanbul’u korumak
için ikinci sezonda da kolları sıvadı. Artık
bilmesi gereken tek şey, İstanbul’u korumanın eskisi kadar kolay olmadığı.
İlk sezonu ülkemizde olduğu kadar
dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen
dizinin kısa sürede üçüncü ve dördüncü
sezon onayı almış olması da bu başarısının
en somut göstergelerinden biri.
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TATİLDE
KEYİFLİ VAKİT
GEÇİREBİLECEĞİNİZ
OYUNLAR

Okullar bitmiş ve sınav derdi de
son bulmuş iken yaz aylarında
arada yapılabilecek aktivitelerden
biri oyun oynamaktır. Biz de bu
yazımızda sizler için derlediğimiz
oyunları listeliyoruz.
84 | www.mediamarkt.com.tr

Asus VP248H Gaming Monitör

24 inç büyüklüğündeki Asus monitör,
1920x1080 çözünürlüğe sahip. ASUS
VP248H, 1ms tepki süresi sayesinde
hareket bulanıklığını ortadan kaldırıyor.
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Anthem

Karakterimizi sürekli daha güçlü yapmak için uğraştığımız Anthem’de bunu
görevler ve yaşadığımız deneyimler sonucunda sahip olduğumuz ekipmanlar ile
yapıyoruz. Bu ekipmanlar karakterinizi
güç olarak etkilemesinin yanı sıra görüntü
olarak da değiştiriyor.
Oyun her ne kadar çevrimiçi moduyla
ön plana çıksa da hikaye modu üzerinde
de oldukça çalışılmış. Eğer ki aksiyonu,
bir de teknolojik kostümleri seviyorsanız
bu oyun, sizin keyifli vakit geçirmenizi
sağlayabilir.

Mortal Kombat 11

Özellikle absürt dövüş oyunlarını seviyorsanız
bu oyun, tam da sizlik olabilir. Mortal Kombat 11,
şiddetli ve korkunç dövüş stratejileriyle karşımıza
çıkıyor. Her karakterin kendine özgü dövüş hareketleri ve bitirici hamleleri oyuncuyu oldukça
heyecanlandırıyor.
Ayrıca oyunu oynadıkça elde edebileceğiniz envanterler, oyunu daha sürükleyici bir hale getirmeyi
başarıyor. Bu sayede oyundaki heyecan, asla bitmiyor.

Metro Exodus

Dmitry Glukhovsky’nin Metro kitaplarından uyarlanan oyun serisinin en son oyunu Metro Exodus, açık
dünya haritasında kıyamet sonrası bir senaryo sunuyor. Hikaye odaklı oyun, eğer ki macera hikayelerini
ve aksiyonu seviyorsanız sizi kendisine bağlayacak.
Oyunda her ne kadar aksiyon dolu sahneler olsa da,
oyunun mekanikleri sizi insan öldürmekten uzak tutuyor.
Düşmanları öldürmek yerine bayıltmak ya da teslim
olmasını sağlamak oyunda daha iyi bir son vaat ediyor.
Hayatta kalmaya çalıştığınız oyunda belirli görevleri
tamamladıkça karakteriniz yeni ekipmanlar kazanıyor.
Bu ekipmanlar ile daha da güçleniyorsunuz.
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Forza Horizon 4

Arabalara ve hıza bayılıyorsanız Forza Horizon 4, oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Modern arabalardan nostalji arabalara kadar geniş bir araç yelpazesinin
yer aldığı oyun, grafikleriyle de etkiliyor.
Karakterinizi özelleştirerek daha da kişisellik kattığınız oyunda ilerledikçe yeni
araçlar da satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bu aldığınız araçları daha sonrasında, yeni
araçlar almak için, satabiliyorsunuz. Bu alışverişler, oyunu daha keyifli bir hale getiriyor.
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Far Cry: New Dawn

Yıllardır en çok oynanan açık dünya
oyunlarından biri olan Far Cry serisinin
yeni oyunu Far Cry: New Dawn, aksiyon
ve eğlenceyi bir araya getirmeyi başarıyor. Bu eğlence, oyundaki grafikler
ile daha çok büyüyor, yaptığınız operasyonlar daha keyifli bir hale geliyor.
Kıyamet sonrasında belirli düşman
gruplarıyla çatıştığınız sürükleyici bir
hikayeye sahip olan bu oyunda silah
seçenekleri de epey bir çoğaltılmış durumda. Bu da oyunu çok daha keyifli
bir hale getiriyor.

Sekiro: Shadows Die Twice

Japonya temasıyla öne çıkan Sekiro: Shadows
Die Twice oyununda yıllarca iç savaşın sürdüğü
Sengoku dönemine gidiliyor. Genelde elinde samuray kılıcıyla gezen ve Shinobi eğitimi gören
karakter ile ele geçirilmiş bir ülkeyi kurtarmaya
çalışıyoruz.
Ayrıca bu oyunun biraz da zoru severleri
mutlu edeceği düşünülüyor. Çünkü oyunun
diğer oyunlara nazaran biraz daha zorlayıcı
olduğu söyleniyor.
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Logitech Oyuncu Ekipmanlarında
Bayram ve Tatil Dönemine Özel İndirimler Seni Bekliyor...
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G300s

G102 Prodigy

Optical Gaming Mouse
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Yerine

G231 Prodigy

Gaming Mouse
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Gaming Headset
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G213 Prodigy

G513 Mechanical

F710
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Gaming Keyboard
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Gaming Keyboard
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Wireless Gamepad
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KAMPANYA 23 MAYIS - 30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLUP, STOKLARLA SINIRLIDIR.

