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Hayallerinizdeki düğün ve balayını gerçekleştirmek 
imkansız değil. Bu sayımızda eşsiz bir düğün ve 
kuracağınız ev için olmazsa olmaz teknolojileri 
bir araya getirdik.



M
ediaTrend Temmuz sayısı ile sizlerle birlikteyiz. Son-
bahar, kış, ilkbahar derken yaz mevsiminin en sıcak 
günlerini yaşadığımız Temmuz ayına başladık. Yaz 
mevsiminin bu en sıcak ayı aslında bir başka mev-

simin daha başlangıcı olarak kabul ediliyor: Düğün mevsimi. 
Evet! Yazılı bilgi ya da coğrafik bir durum olmasa da Temmuz 
ayını düğün mevsiminin başlangıcı olarak kabul edebiliriz. En 
mutlu gününde olumsuz hava koşullarının engeline takılmak 
istemeyenler için düğün mevsimi başladı. Biz de Temmuz sa-
yımızı bu mevsime ayırıyoruz. 

Evlilik ve düğün özel sayımızda tabii ki ana konumuz düğün 
mevsimi. Burada kır düğünlerinde teknolojinin yerinden bah-
sederken, güzel bir düğün için tavsiyeler de veriyoruz. Ancak, 
etrafınızda mutlaka yeni evlenecek birileri vardır. Peki onlara ne 
almayı planlıyorsunuz? Henüz karar veremediyseniz bu sayımız-
da işinizi kolaylaştıracak tavsiyelere de yer veriyoruz. Alacağınız 
hediyeyle fark yaratacak tavsiyeler Temmuz ayımızın sayfalarında 
sizleri bekliyor. Gittiğiniz evi akıllandırmaya ne dersiniz?

Ana konumuzu düğün mevsimine ayırdığımız MediaTrend 
Temmuz sayısında yaz aylarına özel tavsiyelerimize de tabii ki 
devam ediyoruz. 

Bu ay dergimizin ilk sayfalarında sizi tekne ve yat içinde 
geçirilecek bir tatil için bilinmesi gereken detaylar karşılıyor. 
Yaz tatilinde kim bir tekne turuna çıkmak istemez ki? Tabii bu 

tura çıkmadan önce bazı önemli noktaları bilmeniz gerekiyor. 
Bunun için sizi dergimizin ilk sayfalarına doğru alalım. 

Mobil hayat köşemizde de aslında yaz esintileri sizleri bekli-
yor. Güzel fotoğraflarla tatilinizi ölümsüzleştireceğiniz en iyi 
selfie çeken telefon önerileri MediaTrend Temmuz sayısında 
sizleri bekliyor. Ayrıca, tatilde telefonunuzun şarjının hemen 
bitmesini istemezsiniz değil mi? Hızları her geçen gün artan 
hızlı şarj teknolojilerine de bu sayımızda yakından bakıyoruz. 

Yaz rüzgarı evde yaşam köşemizde de esmeye devam ediyor. 
Rüzgar demişken, yaz ve rüzgar kelimeleri aslında birbirinden 
ne kadar uzak değil mi? Siz de gün içinde defalarca ‘Esmiyor’ 
diyenlerden misiniz? O zaman sizi ‘Klima rehberi’ makalemize 
alalım. Hayat kurtaracak tavsiyeler sizi bekliyor. 

Yaz aylarında bilgisayarınızı serin tutmak da oldukça önem-
li. Siz klimanın altında keyifle çalışırken bilgisayarınızın da 
bu serinliğe ayak uydurması gerekiyor. Bunun için bilgisayar 
dünyası köşemizde, bilgisayarınızı serinletmek için yapmanız 
gerekenleri bir araya getiriyoruz. 

Hepsi ve çok daha fazlası bu ay sizlerle.
Evet! Düğün mevsimi ve yaz rüzgarı. MediaTrend Temmuz 

sayısında bu ay neşe var. Şimdi hazırsanız çayınızı kahvenizi 
alın. Başlıyoruz!
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BU YAZ TATİLİ 
TEKNEDE Mİ 

YAPSAK?
Tekne tatili, unutulmaz bir 
yaz yaşamak isteyenler için 
ideal bir seçim. 

Tekneler ve deniz seyahatleri, 
biraz yüksek maliyetli 
tatil seçenekleri olarak 
görülebilir ama ortak 
arkadaş gruplarıyla 
maliyetleri paylaşıp, 
maliyetleri normal bir 
otel tatiliyle aynı seviyeye 
çekebilirsiniz. Peki 
tatilinizi denizin 
üzerinde geçirmek için 
bilmeniz gerekenler nedir?

| www.mediamarkt.com.tr6
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D
eniz üzerinde tatil yapmak istedi-
ğiniz zaman karşınıza üç seçenek 
çıkıyor. Yelkenli tekne kirala-
mak, motoryat kiralamak veya 

bir cruiser/gezi gemisiyle açık denizlere 
açılıp yabancı ülkeleri gezmek. Cruiser 
seyahatlerinin, beş yıldızlı lüks bir otel 
tatilinden peki bir farkı yok. Otelin de-
nizin üzerinde ve yüzdüğünü düşünün. 
Güverteden denize atlayabileceğiniz bir 
tatil olmayacağı açık. Ama elbette man-
zarasına doyum olmayacağını da kabul 
etmek gerekir.

Öte yandan eğer yelkenli veya motoryat 
kiralamak niyetindeyseniz, sayısız şirket 
bu tekneleri kiralıyor. Eğer kaptanlık bel-
geniz ve deneyiminiz varsa, teknenizi siz 
de yönetebilirsiniz ama isterseniz ekstra 
ücret ödeyerek bir kaptan ve hatta diler-
seniz, aşçı ve garson hizmeti de alabilir-
siniz. Ancak, bu kiralama ücretlerine, 
yeme içme, limanlarda bağlama ücretleri 
ve yakıt masrafı dahil olmaz. Dolayısıyla, 
motoryat kiraladığınızda ağır bir yakıt 
masrafı ile karşılaşabileceğinizi de göz 

önünde bulundurmalısınız. Ayrıca ziyaret 
etmek isteyeceğiniz limanlardaki/mari-
nalardaki bağlanma ücretleri konusunda 
önceden bilgi almanızda fayda var zira bu 
ücretler de yüzlerce dolara ulaşabiliyor.

Teknede minimal yaşam
Tekneyle tatile çıktığınızda, biraz 

“minimal” yaşam şartlarını da kabul-
lenmeniz gerekecek. Örneğin, yaşam 
alanı kısıtlı olduğu için zamanınızın 
dar bir alanda oturarak, dinlenerek, 
uyuyarak, yüzerek geçmesine hazır 
olmalısınız. Belki internete erişiminiz 
de sınırlı olabilir Buna hazırlanmak 
için önceden yanınıza şarkılarınızı, 
kitaplarınızı, filmlerinizi alarak tek-
neye yerleşmeniz akıllıca olur. Elbette 
demir attığınız koylarda veya liman-
larda yürüyüşe de çıkabilirsiniz 
ama bir tekne kiraladıktan sonra 
bir limana demirleyip bütün 
vaktinizi tekne dışında, şehri/
kasabayı gezerek geçirmek, ıs-
sız koylardan uzakta durmak, 

| www.mediamarkt.com.tr8
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çok da anlamlı olmayabilir. Issız koyları 
ziyaret ettiğinizde ise gıda maddeleri, 
taze ekmek, içecek su gibi konularda bi-
raz kısıtlamanız olacak. Ancak popüler 
ve yatçıların sık ziyaret ettiği koylarda 
bazen su, ekmek ve gıda ihtiyacını karşı-
layan minik botlar olabiliyor, bunlardan 
alışveriş yapabilirsiniz.

Su sporlarına doyun
Tekne kiralarken anlaşma yaptığınız 

şirketten size ücreti karşılığında kano, 
su kayağı, eğer eğitiminiz varsa dalış 
ekipmanı gibi malzemeler sağlamasını 
isteyebilirsiniz. Bu sayede tekne geziniz 
çok daha keyifli geçecek, demir attığınız 
koylarda kanoyla geziler yapabilecek, 
tüplü dalışın keyfini yaşayabilecek hatta 
teknenizle veya botunuzla su kayağı yapma 
şansı bile bulabileceksiniz. Elbette tüm 
güvenlik önlemlerine de dikkat etmenizi 
tavsiye ediyoruz.

Filo tatili
Eğer tek başınıza tekne tatilinden sıkı-

lacağınızı düşünüyorsanız veya kalabalık 
bir arkadaş grubuna sahipseniz, tekne ki-
ralama şirketleriyle görüşüp bir “filo” da 
kurmanız mümkün. İki tekneyle başlayıp 
şirketlerin imkanlarına göre, çok sayıda 
tekneye kadar çıkabilen bu filolarla yola 
çıkmadan önce rotanızı belirlemeniz, de-

mirleyeceğiniz marinalarda veya oylarda 
önceden yer ayırtıp gerekiyorsa indirim 
almanız da mümkündür. 

Su geçirmez ekipmanlarınızı 
eksik etmeyin
Deniz üzerinde tatil yaparken telefonu-

nuza su sıçraması, denize düşmesi, dal-
gaların teknenin üzerini aşıp elektronik 
eşyalarınızın üzerine akması, hiç sürpriz 
bir durum olmayacaktır. O nedenle bir 
tekne tatiline hazırlanırken, ya su geçirmez 
elektronik cihazlar, telefonlar, tabletler 
edinmeye çalışmalısınız veya bu cihazlar 
için su geçirmez kılıf lar edinmelisiniz. 
Elbette su altında çekim yapabilecek bir 
kamerayı da unutmamanızı tavsiye edi-
yoruz. Son olaraksa, bu müthiş deniz 
macerasının en güzel fotoğraf larının 
havadan çekilen fotoğraflar ve videolar 
olacağını da hatırlatalım. 

Dolayısıyla, kameralı bir drone edinme-
niz de güzel anılar biriktirmenize destek 
olur. Ancak drone’un suya düşmesi riski 
her zaman var. O nedenle suya dayanıklı 
bir drone kullanmanız gerekir ve tekne 
hareket halindeyken drone’u daima tek-
nenin en arkasından kaldırıp indirmek 
zorunda olduğunuzu unutmayın. Aksi 
halde teknedeki yolcuları yaralamanız 
veya drone’nunuzu tekneye çarpıp par-
çalamanız kaçınılmaz olacaktır.

| 11
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Selfi e’ler, artık hayatımızın 
vazgeçilmezi haline geldi. 
Hatta yürürken çevrenize 
her baktığınızda selfi e çeken 
insanları görebilirsiniz. İşte, tam 
olarak bu yüzden bir telefon 
alırken en dikkat ettiğimiz 
hususlardan bir tanesi, ön 
kameranın kalitesi oluyor.

EN İYİ SELFİE’LER 
SİZİN OLSUN

S
elfie çekmekten zevk alanlar için 
en iyi ön kameraya sahip akıllı 
telefonları listeliyoruz. Bu tele-
fonlar ile selfie fotoğraflarınızı 

daha çok keyif alarak çekebilirsiniz.

Galaxy S10 Plus
Samsung’un en iyi akıllı telefon modelle-

rinden biri olan Galaxy S10 Plus, donanım 
ve tasarım özelliklerinin 
yanı sıra kamera özellik-
leriyle de dikkat çekiyor. 
Akıllı telefon pazarındaki 
en iyi ön kameraya sa-
hip modellerden biri olan 
Galaxy S10 Plus, gerek 
donanım, gerek yazılım 
desteği ile birlikte güzel 
selfie’ler çıkartabiliyor.

Galaxy S10 Plus’ın ön 
taraftaki kameralarına 
baktığımızda ikili ka-
mera kurulumu olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu iki 
kamera sayesinde, ön ka-
mera ile çekilen port-
re fotoğraf larında çok 
daha iyi derinlik algısı 
oluşturulabiliyor. Ayrıca 
bu özellik, yazılım ile de 
destekleniyor.

Huawei P30 Pro
Çıkardığı akıllı telefon modellerin-

de genellikle kamera donanımı üzerine 
odaklanan Huawei’in son çıkardığı amiral 
gemisi modeli P30 Pro da en iyi ön kame-
raya sahip olan akıllı telefonlar arasında 
yer alıyor. Telefonun ön kamerasının 
yanı sıra arka kamerası da gayet başarılı 
sonuçlar verebiliyor. 

Arkasında 4 kameraya 
yer verilen modelin ön 
tarafında ise tek kamera 
bulunuyor. Tek kamera 
ile gelse de portre fotoğ-
raflarını arka planı bula-
nıklaştırarak çekebiliyor. 
Ve gayet güzel sonuçlar 
verebiliyor. 

iPhone 
XS Max
Apple’ın amiral ge-

misi modeli iPhone 
XS Max de en iyi ön ka-
meraya sahip telefonlar arasında yer alıyor. 
Arkada iki, ön tarafta tek kamerası bulu-

nan telefonun önün-
de, her ne kadar tek 
kamera yer verilse 
de bu kameraya 
3D sensörü gibi 
teknolojiler eşlik 
ediyor. Bu sayede 
portre modunda 
çekilen selfie’ler-
de arka plan daha 
güzel bir şekilde 
bulanık yapılabi-
liyor. 

| www.mediamarkt.com.tr12
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Dexim powerbank 
Yarı yolda kalmamak için tek ihtiyacınız 
olan bir powerbank. Dexim powerbank 
akıllı telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj 
ederek eğlenceden kopmamanızı sağlıyor.

General 
Mobile 

GM 9 Pro
General Mobile’ın 

bir süre önce duyurduğu 
ve birçok kişi tarafından dik-

kat çekmeyi başaran akıllı telefon 
GM 9 Pro da listemizde yer alıyor. 

Özellikle arka taraftaki çift kamerasıyla 
oldukça başarılı fotoğraflar çekmenizi 
sağlayan telefonun ön kamerasıyla da 
başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

Eğer ki uygun fiyata başarılı fotoğraflar 
çeken bir telefon arıyorsanız GM 9 Pro 
sizin için uygun bir model olabilir. Ön 
kamerası selfie çekmeyi sevenleri tatmin 
edecektir, gerek fotoğraf netliği, gerekse 
renkler konusunda.

| www.mediamarkt.com.tr14
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Galaxy A70
Samsung’un A serisi akıllı 

telefon modelleri arasında en 
iddialı olan modeli Galaxy 
A70 ile de kaliteli selfie fotoğ-
rafları elde edebilirsiniz. Ay-
rıca bu ön kamera, yazılımsal 
özellikler ile de destekleniyor. 
Bu özellikler ile, yüz güzelleş-
tirme gibi özellikleri sorunsuz 
bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ön kamerasının yanı sıra 
arka kameralarıyla da dikkat 
çeken Galaxy A70’in arkasında 
3 arka kamerayı görüyoruz. Bu 
3 kamera sayesinde ise ultra geniş açılı 
veya arka tarafı bulanık fotoğraflar elde 
edebilirsiniz.

 Xiaomi Redmi 
Note 7
Xiaomi’nin orta seg-

mente konumlandırdığı 
akıllı telefon modelle-
rinden biri olan Redmi 
Note 7, kendi fiyat seg-
mentindeki akıllı 
telefonlara kıyasla 
oldukça başarılı 
kamera özellikle-
riyle geliyor. Özel-
likle 48 megapiksellik 
çift arka kamerasıyla 

dikkat çekiyor.
Redmi Note 7’nin arka kamerasında 

göstermiş olduğu performansı ön tarafta 
da görüyoruz. 13 Megapiksel çözünür-
lüğünde ön kamerayla gelen telefon ile 
birlikte çoğu ortam koşullarında başarılı 
selfie’ler çekilebilirsiniz.

Huawei P Smart (2019)
Huawei’in en uygun fiyatlı telefonla-

rından biri olan Huawei P Smart (2019) 
da kamera özellikleriyle ön plana çık-
mayı başarıyor. Telefonun arkasında çift 
kamera kurulumuna yer veriliyor. Bu 
kameralardan biri, fotoğraflardaki ana 
gereksinimleri karşılarken diğeri derinlik 
algılayıcı işlevi görüyor. 

Telefonun ön taraftaki kamerası da 
fiyatına göre gayet güzel sonuçlar elde 
edebiliyor. 8 Megapiksel çözünürlüğünde 
fotoğraf elde edebileceğiniz ön kamera, 
yüz güzelleştirme ve arka plana farklı 
efektler ekleme gibi yazılımsal özellikleri 
beraberinde getiriyor.
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Akıllı telefonlarda yer alan hızlı şarj destekleri hızlanmaya 
devam ediyor. Yeni tanıtılan teknoloji sayesinde,

120 Watt gücündeki hızlı şarj ile beraber, 
sadece 5 dakikada yüzde 50 seviyesinde 

şarj edebileceğiz.

AKILLI TELEFONLARDA 
120W HIZLI ŞARJ 

DÖNEMİ
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A
kıllı telefon üreticileri arasındaki 
kıyasıya rekabet, hızlı şarj tekno-
lojilerine de yansımış durumda. 
En hızlı şarjı sunmak için yarışan 

markalar, geçtiğimiz yıllardaki 15 - 20 
Watt gücündeki adaptörlerden, ilk aşa-
mada 30 - 40 Watt seviyesine ve ardından 
en son tanıtılan teknolojiyle beraber 120 
Watt seviyesine kadar çıkmış durumdalar. 

Hızlı şarj neden bu kadar 
önemli?
Standart 5v 1a çıkış değerlerine sahip 

5 watt gücündeki bir adaptörle, hızlı şarj 
desteği olmadan 3.000 mAh gücünde 
bir telefonu, 3 saat seviyesinde tam şarj 
edebiliyoruz. Bu oldukça uzun bir süre. 

Günümüzde artık kullanıcılar, akıl-
lı telefonlarından bu kadar uzun süre 
kopmak ya da onları bu kadar uzun bir 
süre, kabloya bağlı bir şekilde kullanmak 
istemiyorlar. Bu yüzden hızlı şarj teknolo-
jilerine tüketicilerin talebi oldukça yoğun.

Telefonlar günümüzde ne 
kadar hızlı şarj oluyorlar?
Huawei’nin Mate 20 ve P30 ailesinde 

kullandığı 40 Watt gü-
cündeki Super Charge 
teknolojisi, telefonu 
yarım saatte yüzde 
70 seviyesinde şarj 
edebiliyordu. 

OnePlus tarafında 
30 Watt, Oppo Find 
X ile 50 Watt seviye-
sinde hızlı şarj tekno-
lijleri de duyuruldu. 

Artık günümüzde 
telefonlar, yarım saat 
içerisinde ya telefonun 
bataryasının yarısını 

ya da yüzde 70 seviyesine kadar şarj ola-
biliyorlar. Genellikle hızlı şarj desteğine 
sahip telefonlar ise, 1.5 buçuk saatlik süre 
içerisinde yüzde 100 şarj olmuş oluyorlar. 

Vivo’dan 120 Wattlık Super 
Flash Charge
Geçtiğimiz günlerde duyurusunu ger-

çekleştirdiğimiz özellik MWC 2019 Shan-
ghai etkinliğinde resmiyet kazandı. 

Vivo’nun paylaşığı rakamlara göre, bu 
teknoloji sayesinde 4.000 mAh kapasiteli 
batarya sadece 5 dakika içerisinde yüzde 
50 şarj olabiliyor. Bataryanın tamamen 
şarj olması ise sadece 13 dakika sürüyor.

120W Super FlashCharge olarak adlan-
dırılan hızlı şarj teknolojisi, adaptörden 
20v 6 amperlik bir çıkış ile beraber bizlere 
120 Watt gücünü sunuyor. 

Henüz bu teknolojinin akıl-
lı telefonlarda ne zaman 
kullanılmaya başlaya-
cağını bilmiyo-
ruz. Ama 

Samsung ve Xiaomi gibi markalar da 100 
Watt seviyesinde hızlı şarj teknolojileri 
üzerinde çalışıyor.

Günümüzde 15 Watt hızlı şarj artık 
standartlaşmaya başlamışken, 25 - 30 ve 
40 Watt seviyesine kadar süper hızlı şarj 
teknolojilerinin de yaygınlaşmaya başla-
dığını görüyoruz. 2020 yılında 50 Watt 
ve üzeri, 120 Watt seviyesine yaklaşan 
hızlı şarj teknolojilerini yeni modellerde 
görmeye başlayabiliriz.

Tabii üreticilerin, çok yüksek 
hızlı şarj teknolojiyle beraber 
ortaya çıkan ısı soru-
nunu da aşmaları 
gerekiyor. 

| www.mediamarkt.com.tr18
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Samsung 
Galaxy A9  
Dünyanın ilk dört 
arka kameralı 
akıllı cep telefonu 
Galaxy A9, zarif 
ve modaya uygun 
tasarımıyla dikkat 
çekiyor.
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Kış, ilkbahar derken en sonunda yaz mevsimine 
giriş yaptık. Havaların artık ısınmasıyla birlikte 
düğün sezonu da açıldı. Bu mutlu gününde 
olumsuz hava şartlarının kurbanı olmak 
istemeyen tüm çiftler düğün için yaz aylarını 
tercih ediyor. Hayatının bu en mutlu gününde 
yağmur engeline takılmaktan korkanlar için 
düğün mevsimi başladı. Havaların ısınmasıyla 
düğünler de düğün salonlarının dışına taşıyor. 
Bu güzel havalarda kapalı mekanlarda 
durmanın zorluğunu düşünürsek, dışarıda 
yapılan düğünlerin hem düğün sahipleri hem 
de katılımcılar için çok daha keyifl i ve eğlenceli 
geçtiğini söyleyebiliriz. 

KIR DÜĞÜNLERİ 
TEKNOLOJİ İLE 
ŞENLENİYOR

| www.mediamarkt.com.tr20

DÜĞÜN MEVSİMİ | Kır düğünleri teknoloji ile şenleniyor

| 21

Kır düğünleri teknoloji ile şenleniyor | DÜĞÜN MEVSİMİ



D
ışarda yapılan düğünler için birçok 
düğün mekanından söz etmek 
mümkün. Bir kesim düğününü 
sahil kenarında ya da kumsalda 

yapmak istersen, bir kesim deniz manza-
rası olan ferah mekanları tercih edebiliyor. 
Ancak düğün için mekanlar bu ikisiyle 
sınırlı değil tabii ki. Birçok kişinin hayali 
olan kır düğünleri de yaz mevsiminin 

olmazsa olmazlarından. Sıcak havanın 
etkisiyle dışarı taşan düğünler arasında 
kır düğünleri öne çıkıyor. Katılımcıların 
daha rahat kıyafetler giyerek katılabildiği 
kır düğünleri, düğünlerdeki sadeliğin ve 
rahatlığın adreslerinden biri. Kır düğün-
lerinin düşüncesi bile herkes için keyifli 
ve eğlenceli olsa da teknolojiyi kullanarak 
bu eğlenceyi katlamak mümkün. Evet! 

MediaTrend’in Temmuz sayısında kır 
düğünlerini şenlendiren teknolojilere 
yakından bakıyoruz. 

Kır düğünü denilince akla dediğimiz 
gibi rahat kıyafetler, güzel bir hava ve mut-
lu insanlar geliyor. Peki, teknoloji bu işin 
neresinde? İlk bakışta biraz alakasız gibi 
dursa da aslında teknoloji kır düğünlerinin 
merkezinde yer alıyor diyebiliriz. Düğün 
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sahipleri açısından baktığımızda tekno-
loji sayesinde kır düğünlerindeki anıları 
biriktirmek çok daha kolay hale geliyor. 

Kendi düğününüze 
yukarıdan bakın
Açık havada yapılan kır düğünleri geniş 

bir alanda gerçekleştirilebiliyor. Bu da 
ortaya tüm alanının görüntüsünü alma 

zorunluluğunu çıkarıyor. Hepimiz biliyo-
ruz ki düğün sahipleri aslında düğünden 
bir şey anlamıyor. İşte bu yüzden, düğün 
sırasında olan bitenin kayıt altın alınması 
onlar için oldukça önemli. Düğünde yaşa-
nan tüm detaylara sonrasında bakmak is-
teyen düğün sahipleri için teknoloji önemli 
bir fırsat. Açık alanın tüm görüntüsünü 
alan ve her detayı yakalayan teknoloji ile 

başlayalım: Drone’lar. 
Drone teknolojisini artık çok sık duyma-

ya başladık. Hem profesyonel hem de özel 
yaşantıda kullanılan drone’lar düğünleri 
de şenlendiren teknolojiler arasında yer 
alıyor. Düğünde yaşananları kuş bakışı 
olarak çeken ve hiçbir detayı kaçırmayan 
drone’lar sayesinde düğün sahipleri her 
şeye yakından bakabiliyor. Bunun için 
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yapılması gereken, iyi bir drone ve dro-
ne pilotu bulmak. Drone’ların, kişilerin 
kendi düğünlerine yukarıdan bakmasını 
sağladığını söyleyebiliriz. 

Aksiyon her yerde
Düğüne yukarıdan bakmak oldukça 

iyi ve yenilikçi bir fikir. Ancak, aşağıda 

da bir hareketlilik olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Artık dev düğün kameralarıyla 
çekim yapan kameramanların ekipman-
larına gerek yok. Çünkü, ufacık cihazlar, 
o dev kameralardan çok daha iyi işler 
başarabiliyor. Aksiyon kameraları küçük 
boyutlarına rağmen her detayı yakalayabil-
meleri ve kaliteli videolar çekebilmeleriyle 

öne çıkıyor. Ufacık bir aksiyon kamera-
sından çıkan görüntüler, drone’dan elde 
edilen görüntülerle birleştirildiğinde ve 
doğru bir kurguyla elden geçirildiğinde, 
düğün sahiplerine ‘Acaba ben başka bir 
düğünde miydim?’ Hissiyatını bile vere-
bilir. Bu yüzden kır düğünü esnasında 
elinde aksiyon kamerasıyla çekim yapa-
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bilecek dostlarınız ile düğün öncesinde 
iyi geçinmeyi düşünebilirsiniz. 

Geçmişi yad etmek için
İster kapalı bir mekanda olsun ister 

kır düğünü olsun, düğünlerin olmazsa 
olmazı detaylarını unutmamak gerekiyor. 
Projeksiyon makineleri de bunlardan biri. 

Düğünün silelim bir kısmında gelin ve 
damadın fotoğraflarının aktığı bir gös-
terim mutlaka yapılıyor. 

Bu yüzden, kır düğününü şenlendiren 
teknolojiler arasında projeksiyon makine-
lerini de unutmamak gerekiyor. Hemen 
her bütçeye uygun bir projeksiyon maki-
nesi bulmak mümkün. Kır düğününde 

geçmişi yad etmek hem katılımcılara hem 
de düğün sahiplerine nostaljik dakikalar 
yaşatabiliyor. 

Teknoloji hayatımızın hemen hemen 
her aşamasında bizim yanımızda. Tah-
min etmediğimiz alanlarda bile en büyük 
yardımcılarımızın teknoloji dünyasından 
olduğunu farkına varmak gerekiyor.
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Ülkemizde her yıl dört mevsim yaşanıyor. 
İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri 
arasında insanların önemli bir kısmının 
favorisinin yaz olduğunu söyleyebiliriz. 
MediaTrend temmuz sayımızda da 
yaz rüzgarı esiyor. Bilinen dört mevsim 
varken, resmi olarak ismi konulmamış 
bazı mevsimler de yok değil. 
Bunlardan biri düğün mevsimi. 
Her yıl düğün mevsiminin temmuz 
ayında başladığını söyleyebiliriz. 
Eylül ayına kadar devam eden 
düğün mevsimi hem yeni 
evlenenler hem de davetliler 
için yoğun bir dönem. 

DÜĞÜN 
HAZIRLIKLARINI 
TEKNOLOJİ İLE 
KOLAYLAŞTIRIN

| www.mediamarkt.com.tr26
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D
üğün mevsiminde insanlar ev-
leniyor. Yeni ev kurma telaşı ne-
redeyse aylar boyunca devam 
ediyor. Aynı anda birden fazla 

düğünün çakışması katılımcılar için de 
zorlu ve sancılı bir süreç. Düğününe ka-
tılamadığımız kişilerin mutlaka yeni 
evlerini ziyaret etmek gerekiyor. Durum 
böyle olunca da yeni ev hediyesi seçme 
telaşı ortaya çıkıyor. 

Eskiden yeni ev hediyesi için evin ih-
tiyacı olan eşyalar alınırdı. Ancak bu 
eşyalar da teknolojinin gelişmesiyle bir-
likte teknolojik ürünlere doğru evrildi. 

Şimdi yeni bir evin ihtiyacından ziyade, 
misafirliğe gittiğiniz evi akıllandıran ve 
hediyenizle ortama damga vuracağınız 
hediyelere yönelmenin tam zamanı. 

Diyelim ki çok sevdiğiniz bir tanıdığınız 
evlendi ancak siz yurtdışında olduğunuz 
için bu düğüne katılamadınız. Bu yüzden 
ev ziyareti yapmanız şart ve ne alacağınızı 
kara kara düşünüyorsunuz. Bu durumda 
ne almak daha mantıklı olur? Sizi düşünme 
derdinden kurtaracak hediye önerilerini 
bir araya getirdik. 

Müzik artık taşınabilir hale geldi. Bunun 
en önemli sebebi ise Bluetooth hoparlörler. 

Her bütçeye uygun bir Bluetooth hoparlör 
olduğunu düşündüğümüzde, bu yeni bir 
ev için gayet faydalı bir hediye olabilir. 
Evinde müzik dinlemeyi sevmeyen insan 
sayısı yok denecek kadar az. Yani bu hedi-
yeyi kime alırsanız alın yüzünü güldüre-
ceğinden eminiz. Akıllı telefona kolayca 
bağlanan bu hoparlörlerle ev sahipleri 
telefonları üzerinden açtıkları videoları 
ya da müzikleri zevkle dinleyebilir. Emin 
olun her dinlediklerinde size bir kez daha 
teşekkür edecekler. 

Hemen hemen her markada cebinize 
uygun bir hoparlör modeli bulabilirsiniz. 

| www.mediamarkt.com.tr28
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Tabii satın alırken bazı özelliklere dikkat 
etmek gerekiyor. Bağlantı özelliklerine, 
frekans aralığına hatta boyutlarına bile 
bakmak gerekiyor. Eğer sizin de bir Blu-
etooth hoparlör ihtiyacınız varsa bu satın 
almada ikisini birden aradan çıkarmayı 
da düşünebilirsiniz. 

Misafirliğe gittiğiniz eve teknoloji gö-
türmek için bir diğer yardımcınız ise akıllı 
ampuller. Eğer evinde henüz hiçbir akıllı 
ürün olmayan bir aileye gidiyorsanız, 
onları akıllı ev ürünleri dünyasına bir 
akıllı ampul setiyle sokabilirsiniz. Akıllı 
telefon üzerinden kontrol edilebilen am-

puller ev sahiplerini konfora kısa sürede 
alıştıracak. Ayrıca, gün ışığı taklidi yapan 
bu ampullerle alarma ihtiyacı olmadan 
uyanan ev sahipleri yine size her sabah 
teşekkür edecektir. 

Akıllı ampullerin aslında pek de ev he-
diyesi olabilecekmiş gibi durmasa da artık 
devrin değiştiğini kabul etmek gerekiyor. 

Alacağınız hediye yeni teknolojilerle 
donatılmış geleneksel bir hediye de olabilir. 
Örneğin, kahve makinesi. Günümüzde 
farklı yeteneklere sahip kahve makinesi 
modelleri bulunuyor. Bu da tabii bütçeyle 
doğru orantılı. Güvenlik önlemine sahip 

makinelerin önemli bir kısmı fazla ısındı-
ğında kendini kapatabiliyor. Bu da onları 
akıllı yapan en önemli özelliklerden biri. 

Bir eve çay ya da kahve makinesi alaca-
ğınız zaman kaç bardak çay/kahve çıka-
cağına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. 

Misafirliğe gideceğiniz evi akıllandı-
racak ve teknolojk hale getirecek daha 
birçok ürün saymak mümkün. Daha önce 
de dediğimiz gibi artık devir değişti ve 
hediye için biraz daha geniş düşünmek 
gerekiyor. Farkınızı ortaya koymak için 
ne alacağınız üzerinde kısa bir süre dü-
şünmeniz yeterli olacaktır. 
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Çok sık misafi r ağırlayan biri olabilirsiniz ya da evinize kırk 
yılda bir misafi r gelebilir. Her iki senaryoda da mutfağınızdan 
çıkan yiyecekler sizin imzanız olacaktır. Durum böyle olunca 
kendinizi tabii ki iyi ve etkileyici yemekler yapmak zorunda 
hissediyorsunuz. Biz de bu sayımızda sizi usta bir aşçı gibi 
gösterecek pratik tarifl eri bir araya getiriyoruz. Eminiz bu 
yemeklerden sonra isminiz dost meclisinde ‘Usta Aşçı’ 
olarak anılacak. Tarifl erin püf noktası, usta işi 
görünmesinin yanında yapımının oldukça kolay olması. 

İstediğiniz tam da bu değil mi? Dilerseniz 
lafı daha fazla uzatmadan başlayalım.

SİZİ USTA BİR AŞÇI GİBİ 
GÖSTERECEK 
PRATİK TARİFLER

Pesto Soslu Makarna
Malzemeler
400 gram Linguine makarna
100 gram parmesan
1 diş sarımsak
50 gram fesleğen

100 ml. zeytinyağı
15 gram çam fıstığı
Servis için 2 adet fesleğen yaprağı

Hazırlanışı
Pesto soslu makarna ile misafirlerinize 

kendilerini bir İtalyan restoranına gelmiş 
gibi hissettirebilirsiniz. Bunun için ilk ola-
rak Pesto sosunu hazırlamakla işe başlayın. 

Yapraklarını ayıkladığınız fesleğenleri 
bol suda yıkayın ve sonrasında kurulayın.

Sarımsağı ve parmesanı bir yerde rende-
ledikten sonra fesleğen yaprakları ve çam 
fıstığıyla birleştirerek mutfak robotunda, 
pürüzsüzleşene kadar karıştırın. 

Zeytinyağını az az dökerek sosun kıvam 
almasını sağlayın. 

Sosunuz hazır. 
Şimdi sıra makarnada. Derin bir ten-

cerede haşlamak için gerekli olan suyu 

kaynatın. Bu aşamada her bir litre su için 
10 gram kaya tuzunu tencereye ilave edin. 

Su kaynayınca makarnayı ekleyip haş-
lamaya bırakın. 8-10 dakika arasında 
haşladıktan sonra makarnayı tencereden 
alın. Tabii bu aşamada haşlama suyundan 
bir su bardağı ayırmayı unutmuyoruz!

Haşlanmış makarnayı başka bir ten-
cereye aldıktan sonra pesto sosu ile har-
manlayın. Ardından kenara ayırdığınız 
bir su bardağı makarna suyundan birkaç 
kaşık ekleyin. 

Artık makarnayı servis edebilirsiniz. 
Son olarak, servis için fesleğen yaprakla-
rını kullanmayı unutmayın.
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Sakızlı kebap
Malzemeler
1 kilogram kuzu kuşbaşı
2 tatlı kaşığı salça
2 soğan
Yarım çay bardağı gül suyu
3 diş sarımsak

3 parça damla sakızı
Mikro lahana filizi
Bir tutam un
2 karanfil
Bir tutam tarçın

Tuz 
Karabiber

Püresi için
6 adet patates

Su
2 kaşık tereyağı
1 su bardağı süt
Tuz 
Karabiber

Hazırlanışı
Misafirlerinizi bir kebapçı edasıyla 

ağırlamaya hazır mısınız?
Soğanı rendeleyerek işe başlayın. Kuş-

başı kuzu eti ve salça ile rendelenmiş 
soğanı kavurun. 

Etlerin rengi dönmeye başlayınca çok 
az sıcak su ekleyin. Sonrasında etleri 
yumuşayana kadar pişirmeye bırakın. 

Gül suyunun içine dövülmüş damla 

sakızını ilave edin. Bu karışımı, pişmekte 
olan etlere ekleyin. 

Dövülmüş sarımsağı, tarçını, unu, 
karanfili, tuzu ve karabiberi de etlere 
dahil edin. 

Etlerin yumuşama durumuna göre bir 
süre daha kaynatın ve sizin için uygun 
kıvama gelince altını kapatın. 

Etleriniz kaynarken bir yandan da pa-

tates püresi için soyduğunuz patatesleri 
doğrayarak bol suda kaynatın. Yumuşan 
patatesleri süzün. 

Sıcakken içine tereyağı eklediğiniz pa-
tatesleri ezin ve ardından süt, tuz ve kara-
biberi ekleyip ezerek püre haline getirin.

Ocaktan aldığınız etleri, pürenizin üze-
rine koyarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.
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Kaburga
Malzemeler
420 gram dana kaburga
5 gram deniz tuzu
Barbekü sos

Hazırlanışı
Misafirlerinize kendilerini 

steak restoranına gitmiş gibi 
hissettirmeye hazır mısınız? 
Hadi başlayalım. 

Dana kaburgayı kemiğiyle 
birlikte parçalara ayırın ve 
üzerinde deniz tuzunu ekleyin. 

Fırın tepsisine aldığınız ka-
burganın üzerinde biraz su 
ilave edin.

100 derece ısıtılmış fırında 
etinizi 6-7 saat arası pişirin. 

Etiniz pişerken, pişme kri-
teriniz etin kemiğinden ayrı-
lacak seviyeye gelmesi olması.

Ardından barbekü sosunu 
etinizin üzerine sürün ve sos 
kuruyana kadar ızgarada ters 
yüz edin. 

Sosunu çeken kaburga ser-
vise hazır.

Afiyet olsun.
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Şeftalili milföy tart
Malzemeler
6 adet milföy hamuru
2 adet şeftali
3 tatlı kaşığı marmelat

2 yemek kaşığı toz şeker
Pudra şekeri

Hazırlanışı
Misafirlerinizi ağırlarken onları tatlı ikram etmeyi ihmal etmemeniz 

gerekiyor. Tatlı konusunda da hünerlerinizi gösterebileceğiniz tarifler 
mevcut. Şeftalili milföy tart da bunlardan biri. 

Buzluktan çıkardığınız milföylerin çözülmesini beklerken, şeftalile-
rinizi yıkayıp, ikiye bölün ve çekirdeklerini ayırın. Ardından ince ince 
dilimleyin. 

3 adet milföy hamurunu 12 adet olacak şekilde bölün. Kalan milföy 
hamurlarının ortasına ise birer tatlı kaşığı marmelat, marmelatın üze-
rinde 4 dilim şeftali koyun ve dört kenarını milföy çubuğuyla kapatın. 

Kapattığınız milföylerin kenarlarını ezerek birleştirin. 
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine tartları koyun. Son olarak, şefta-

lilerin üzerine göz kararı pudra şekeri serpin. 
180 derece ısınmış fırında 15 dakika kadar pişirin. 
Dikkat! Servis etmeden önce ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin.
Afiyet olsun.

King K 680 Kettle  
1.7 litrelik hacme sahip King su 
ısıtıcısı, gizli rezistansı ile öne 
çıkıyor. Kompakt boyutlara 
sahip olan kettle mutfağınızda 
çok yer kaplamıyor.
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Yemek masalarımıza ve misafi rlerimize 
yapacağımız en büyük güzelliklerden 
biri masalarımızı, sofralarımızı çeşitli 
soslarla lezzetlendirmektir. Peki, yaz 
     aylarında, hangi pratik ve lezzetli 
     soslarla damaklara hitap edebiliriz?

LEZİZ VE HAFİF 
YAZ SOSLARI

Bakla ezmesi 
Malzemeler
250 gr kuru bakla
Zeytinyağı
Limon ve baharatlar

Hazırlanışı
Bakla, hem lezzetli hem de besin değeri yüksek bir gıda. Üstelik, 

yemeğini yapmasanız bile ezmesini sos olarak tabaklarınızda kul-
lanabilirsiniz. Tarifi de çok basit. 250 gr kuru baklayı, yumuşayana 
kadar tencerede pişirin. Ardından suyunu süzün. Baklaları miksere 
koyun, içine 2 çorba kaşığı veya daha “krema” kıvamı isterseniz daha 
fazla zeytinyağı koyun, yarım bir limonu da içine sıkın… Damak 
tadınıza göre tuz ve baharat ekleyip mikserden geçirin. Harika bir 
ezmeye sahip oldunuz, et ve mangal yemeklerinizin yanına da çok 
yakışabileceğini hatırlatalım.
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Arzum AR290 
ızgara ve 
tost makinesi  
Hem ızgara hem de tost makinesi 
özelliği ile mutfağınızın önemli 
yardımcılarından biri olan Arzum 
AR290, çift taraflı, çıkarılabilir, 
döküm ısıtıcı plakalar ile temizliği 
de kolaylaştırıyor.
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Soğanlı yoğurt sosu  
Malzemeler
3 soğan
250 gr yoğurt
Tereyağı
Zeytinyağı
Limon
Tuz ve baharatlar

Hazırlanışı
Soğanları rendeleyin veya mikserden 

geçirip krema haline getirin. Ardından 
tavada tereyağı ile beraber 5-10 dakika 
arasında pişirin. Pişmiş soğanları başka 
bir kapta yoğurtla birleştirin. Üzerine 
bir iki kaşık zeytinyağı ve limon suyu 
dökün, bir tutam tuz da atabilirsiniz. 
Nane, pul kırmızı biber, kekik gibi ba-
haratları da damak tadınıza göre katıp 
karıştırın. Sosunuz hazır. Dilerseniz 
mantı sosu olarak da kullanabilirsiniz, 
dilerseniz, et, köfte veya sebze yemek-
lerinin yanında da servis edebilirsiniz. 

Malzemeler
3 patlıcan
3 domates
Zeytinyağı
Sarımsak
Limon
Tuz ve baharatlar

Hazırlanışı
Patlıcanları ve doma-

tesleri fırında pişirin. Ar-
dından patlıcanları soyup 
bıçakla parçalayarak ezme 
haline getirin. Domates-
leri ayrı bir kapta soyup 

kabuklarını atın, içini bir 
tencereye alın zeytinya-
ğı ve sarımsakla beraber 
5-10 dakika kadar pişirin 
domatesler piştikten son-
ra patlıcanları da kaba 
alıp birkaç dakika daha 

çevirin. Dilerseniz tuz 
da ekleyebilirsiniz. Ta-
bağa aldığınız karışımın 
üzerine dilerseniz limon 
sıkabilir ve taze kıyılmış 
maydanozla, baharatları 
serpebilirsiniz.

Domatesli 
patlıcan 
ezmesi

Avokadolu 
et sosu  
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Malzemeler
1-2 avokado
Labne peyniri
Zeytinyağı
Limon

Hazırlanışı
Et ve balık yemekleriniz 

için kullanabileceğiniz fark-
lı bir sos. Avokadoları so-
yup küçük dilimlere bölün 
ve mikserden geçirin. Bu 
karşımın içine bir-iki kaşık 

labne peyniri, zeytinyağı ve 
bir çorba kaşığı limon suyu 
ekleyip mikserde çevirme-
ye devam edin. Homojen 
bir krema görüntüsü elde 
ettiğinizde, sosunuz hazır. 
Özellikle et ve tavuk yemek-

lerinin yanında, ya da man-
gal sofralarında çok beğeni 
toplayacaktır. 

Aynı sosu, kızarmış pata-
tesler veya kızarmış sebzeler 
için dipsos olarak da kulla-
nabilirsiniz.

Avokadolu 
et sosu  
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Video içerikler için vazgeçilmez 
aksesuarlarımızdan biri olan 

kablosuz mikrofonlar teknolojinin 
gelişmesiyle beraber daha da 

ulaşılabilir hale geldi.

KABLOSUZ 
MİKROFONLARIN 

YÜKSELİŞİ
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G
eçmiş yıllarda fiyat açısından 
pahalı olan kablosuz mikrofonlar 
genelde televizyonlarda kulla-
nılan cihazlardı. Biz ise daha 

çok kablolu muadillerini tercih ederdik. 
Gelişen teknoloji, videolu içeriklerin 
yaygınlaşması ve tabana yayılmasıyla 
beraber kablosuz mikrofon seçenekleri 
de artmaya başladı.

Kablosuz mikrofonların 
avantajları
Belki bazı okuyucularım ‘neden kablo-

suz mikrofon’ diye soracaktır. Öncelikle 
kablosuz mikrofon kullanan kişiye ciddi 
bir özgürlük sağlıyor. Özellikle aktüel 
çekimlerde (otomobil testi, bir yerde yü-
rürken ya da hareket ederken) kablosuz 
mikrofonun faydası tartışılmaz. Ayrıca 

fuar ve sokak gibi insanların yoğun olarak 
bulunduğu ortamlarda kablolu mikrofo-
nun getirdiği sıkıntıları kablosuz sürümü 
ile ortadan kalkıyor.

Tüm bunlara ek olarak kablosuz mik-
rofonla birçok hareketi yapabilir, hatta 
olayı abartarak koşabilirsiniz de. Tabi bu 
aksesuarların bir etki mesafesi olduğunu 
unutmamak gerekiyor. Bu menzilin dışına 
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çıktığınızda alıcı ve verici arasında iletişimin kaybol-
duğunu da belirteyim.

Bu arada yeri gelmişken açıklamakta fayda var: Kab-
losuz mikrofonlar en az bir alıcı ve bir vericiden oluşur. 
Yani sunucuya takılan bir parçaya ek olarak ikinci bir 
parça da videoyu kayıt eden cihaza (fotoğraf makinesi, 
video kamera, aksiyon kamerası ya da benzeri) takılır. 
Alıcı ve verici olarak bilinen bu iki parça haberleşmek 
için enerjiye ihtiyaç duyar ve bu enerji de genelde üzer-
lerindeki pillerden alınır. Birçok kablosuz mikrofon 
kalem pil ile çalışır. Kendine has pilleri olan kablosuz 
mikrofonlar da vardır.

Farklı kablosuz mikrofon çeşitleri
Kablosuz mikrofonlar da kendi aralarında farklı 

çeşitlere sahiptir. Yukarıda bahsettiğim kablosuz mik-
rofon en basit türünü gösterirken çok daha karmaşık, 
birden fazla alııcıyı kontrol edebilen, kendi el ünitesi 
olan profesyonel çözümler de vardır. Ayrıca kablolu el 
mikrofonlarını kablosuz hale getiren aksesuar çözümleri 
de bulunuyor. Yani beklentiye, ihtiyaçlara ve bütçeye 
göre farklı çözümleri piyasada bulabiliyorsunuz.

Günümüzde Sennheiser, Rode, König, Shure, Audio 
Technica, Saramonic, Boya gibi farklı markaların çeşitli 
özellik ve fiyatta kablosuz mikrofon modelleri bulunu-
yor. Bu tarz ürünlerin fiyatlarının 400-500 TL aralı-
ğından başlayıp 40-50 bin TL aralığına kadar çıktığını 
da belirteyim. Ayrıca bu mikrofonların yaka (Lavalier) 
tarzında olanları bulunduğu gibi el mikrofonu şeklinde 
kablosuz mikrofonların da bulunduğunu hatırlayalım.

Bir iki örnek vermem gerekirse: İki kişinin yaptığı 
röportajlar için kullanılabilecek bir ürün olan Saramonic 
UWMIC9, iki alıcı, bire de vericiden oluşan güzel bir 
set. 3000 TL fiyat etiketi olan bu mikrofon seti UHF 
bandını kullanıyor ve özellikle günlük kullanım için 
yeterli bir performans sunuyor.

Ayrıca son dönemde piyasaya sürülen Rode Wi-
reless Go ve Sennheiser XSW-D yeni nesil video 
içerik üreticilerinin seveceği türden kablosuz 
mikrofon çözümleri. Bu iki çözüm özellikle 
YouTuber ve kendi içeriğini üreten tek ki-
şilik ekipler için faydalı çözümler olarak 
karşımıza çıkıyor.
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Aksiyon kamerası dünyasının yeni üyesi 
DJI Osmo Action sektöre yeni bir soluk getirmeyi ve 

rekabeti kızıştırmayı hedefl iyor.

YENİ AKSİYON KAMERASI:  

DJI OSMO ACTION
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B
ugüne kadar aksiyon kamerası 
dendiğinde akla ilk gelen marka, 
sektöre damgasını vuran ve stan-
dartları belirleyen GoPro olmuştu. 

Her ne kadar Çinli rakipleri farklı özellik 
ve fonksiyonlara sahip birçok rakip çıkar-
mış olsa da bugüne kadar kayda değer bir 
alternatif piyasaya sürülmemişti.

Muhtemelen bu durum değişiyor. Ünlü 
drone üreticisi DJI, son yıllarda farklı alanlara 
el atmıştı. En son DJI Osmo Pocket isimli 
gimbal destekli video kamerası ile dikkatleri 
üzerine çeken marka şimdi de yeni bir aksi-
yon kamerası ile GoPro’nun hakim olduğu 
pazarı hedefliyor.

Osmo Action aksiyon kamerası ilk bakışta 
standart bir aksiyon kamerasına benziyor. 
Dikdörtgen 11 metreye kadar suya dayanıklı 
bir gövde, 4K 60 FPS video, 12 MP fotoğraf, 
Ağır çekim özelliği (8X 1080p/240 fps), 1/2.3 
inç büyüklüğünde CMOS sensör, 100 Mbps 
maksimum video bitrate değeri, HDR video 
desteği ve sesli kontrol gibi özelliklere sahip.

Sektörde bir ilk: Ön yüzde 
renkli ikinci ekran
DJI Osmo Action kamerasının en önemli 

özelliği ise ekran bölümünde yer alıyor. Bu-
güne kadar üretilen aksiyon kameralarında 
arka yüzde ekran bulunması bilinen bir 
özellik olarak karşımıza çıkıyordu. 

Osmo Action‘da da arka yüzde 2.25 inç 
büyüklüğünde bir arka ekran bulunuyor. 
Bununla yetinmeyen DJI, ürünün ön yüzüne 
de 1.14 inç büyüklüğünde ikinci bir renkli 
ekran yerleştirmiş. 
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Bazı aksiyon kameralarında ön yüzde de 
ekran bulunuyor. Ancak bu ekran mono 
ve sadece belli özellikleri göstermek için 
kullanılıyordu. DJI Osmo Action‘da ise bu 
ekranı kendinizi ve kadrajı görmek için 
kullanıyorsunuz.

Bu yönden baktığımızda sektörde bir ilki 
gerçekleştiren DJI, ön yüzünden de neyi çek-
tiğinizi görebildiğiniz bir aksiyon kamerası 
üretmiş. Bu ön ekran çok gerekli mi orası 
biraz tartışmalı. Genelde geniş açı çekim 
yapan aksiyon kameralarında neyi çektiği-
nizi kabaca tahmin ederek kayıt yapıyorduk. 
Bu ekran tahmin olayını ortadan kaldırıp 
gerçek zamanlı bir görüntü vererek sizi biraz 
rahatlatıyor. Aman aman bir özellik olmasa 
da yine de işe yarayacağını söyleyebilirim.

Bunun dışında en büyük rakibi GoPro 
Hero 7 ile benzer özellikler sunan DJI Osmo 
Action, bugüne kadar üretilmiş en önemli ve 
güçlü rakip olmuş. DJI dersine iyi çalışmış 
ve bu tarz ürünleri kullananların beklen-
tilerini karşılayacak bir aksiyon kamerası 
geliştirmiş. 4K 60 fps kayıt yapması, 11 
metreye kadar su geçirmemesi, RockSteady 
adı verilen titreşim engelleme özelliğinin 
bulunması, sesli komutlarla kullanılabiliyor 
olması, f/2.8 diyafram açıklığı, 145 derece 
geniş açı görüntü sunması, harici mikrofon 
bağlanabiliyor olması, Wi-Fi desteği ürünü 
beklentileri karşılayacak bir hale getiriyor.

DJI Osmo Action - 
GoPro Hero 7 Black 
karşılaştırması
Her iki cihazın teknik özelliklerine ba-

karak bir karşılaştırma yapacak olursak 
benzer özellikleri sunduklarını görüyoruz. 
Her ikisi de 4K 60 FPS video kayıt edebilen 
bu iki aksiyon kamerası, tercih noktasında 
kullanıcıları biraz zorlayacak gibi görünü-
yor. DJI Osmo Action aksiyon kamerasının 
GoPro Hero 7‘ye göre en önemli farkı yu-
karıda detaylarına değindiğim ön ekranı. 
Bu ön ekran özçekim kayıtlarında önemli 
bir göreve sahip oluyor ve bu da cihazı biraz 
daha tercih edilebilir hale getiriyor.

Her iki aksiyon kamerasının da ciddi 
titreşim engelleme teknolojilerine sahip ol-
duğunu belirteyim. Özellikle DJI üç eksenli 
titreşim engelleme özelliği ile adeta gimbal 
tadında videolar çekmenizi sağlıyor. GoPro 
Hero 7 Black de bu konuda geri kalan bir 
model değil.
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YENİ BİR EVİN 
OLMAZSA OLMAZ 
TEKNOLOJİLERİ
Yazın en güzel zamanlarının yaşandığı temmuz ayındayız. Havaların 
artık iyice ısındığı şu günler özellikler yeni evlenecek ve evini 
kuracak insanlar için ayrı bir öneme sahip. Düğün mevsiminin 
başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz temmuz ayında, birçok kişi 
tatlı bir telaş içinde. Bu telaş kimileri için düğün telaşı, kimileri için 
ise yeni ev kurma telaşı. Biz de bu ay yeni sayımızda evini 
kurmaya hazırlanan bireylerin işini 
kolaylaştıracak bir yazıyla karşınızdayız. 
Yeni bir evde olması gereken teknolojileri 
bu yazıda bir araya getirdik. 
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Samsung 1400 devir 
çamaşır makinesi  
Kendini temizleyen 
çekmeceye sahip olan 
makine, Akıllı Kontrol 
otomatik hata izleme 
sistemi ile sorunları 
tespit edip teşhis eder ve 
akıllı telefon uygulaması 
ile kolay sorun giderme 
çözümleri sunar. 
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G
erekli tüm işlemleri yaptınız, evi-
nizi satın aldınız ya da kiraladınız. 
İşte asıl iş bundan sonra başlıyor. 
Eşya alma sürecinin bir süre ha-

yatınızı meşgul edeceğini söyleyebiliriz. 
Evlerimizin hemen her köşesinde bir 

teknoloji ürünü görmek mümkün. Yeni 
bir eve çıkacaksanız bazı olmazsa olmaz 
teknolojileri hazır etmeniz gerekiyor. 

İsterseniz yeni bir evin olmazsa olmazı 
teknolojik ürünlere yakından bakalım. 

Ne izleyeceğiz?
‘Televizyon izlemiyorum’ diyen kitle bile 

artık yönünü dijital içeriklere çevirmiş 
durumda. Hal böyle olunca yeni bir evin 
vazgeçilmezi yine televizyonlar oluyor. 
Tabii artık çok daha akıllılar. İnternet 
bağlantısı ve smart özelliği ile artık tele-
vizyonlar bizi dünyaya bağlıyor. Netflix 
ve YouTube gibi platformlar üzerinden 
dijital içerikleri izlememiz için bilgisayar 
ya da akıllı telefon yeterli olsa da bu seyir 
zevkini büyük ekrana taşımak için bir 
televizyona mutlaka ihtiyaç var. 

Evinizin salonuna göre boyutunu ve 
zevkinize göre özelliklerini seçebilece-
ğiniz akıllı televizyonlar yeni bir evin 

olmazsa olmazı listesinde ilk sırada yer 
alıyor. Ayrıca tabii yalnızca dijital içerikleri 
izlemek için değil. Geleneksel televizyon 
kanallarına ulaşmak için de televizyondan 
iyi bir seçenek yok. 

Nereden bağlanacağız?
İnternet bağlantısı hayatımızın bir par-

çası. Günlük hayatımızda birçok işimizi 
internet üzerinden hallettiğimiz gibi, 
boş vakitlerimizi de internette gezinerek 
değerlendiriyoruz. Yeni bir eve akıllı tele-
vizyon aldıktan sonra, bu televizyonu tüm 
dünyaya bağlayabilmek için bir internet 
bağlantısı şart. Durum böyle olunca yeni 
bir evde internet bağlantısı sağlayan bir 
modem ihtiyacını da yok sayamayız. 

Farklı operatörlerin tercihlerinize göre 
farklı internet tarifeleri bulunuyor. Bu 
tarifelerden birini seçtikten sonra sıra 
iyi bir modem almakta. Yine bu aşama-
da evinizin büyüklüğü önemli. İnterneti 
evinizin her köşesine eşit bir şekilde da-
ğıtabilecek modem için kısa bir araştırma 
yapabilirsiniz. Sizin için ideal modemi 
bulmak emin olun oldukça kısa sürecektir.

Günümüzde her bütçeye uygun bir mo-
dem seçeneği mutlaka bulunuyor. 
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Ne yiyeceğiz?
Yeni evin salonunu başlangıç seviyesin-

de bir teknolojiyle donattıktan sonra sıra 
mutfağa geliyor. Ev içinde teknolojinin en 
fazla kullanıldığı alanlardan biri hiç kuşku-
suz mutfak. Bulaşık makinesinden fırına, 
aspiratörden buzdolabına kadar birçok 
teknoloji mutfakların önemli oyuncuları 
arasında yer alıyor. Aldığınız yiyecekleri 
uzun süre saklayabilmek için iyi bir buz-
dolabına ihtiyacınız var. Aynı zamanda 
bu yemekleri pişirebilmek için bir ocak ve 
bir fırın da mutlaka mutfakta yer almalı. 

Yemekleri sakladınız, saklanan yemek-
leri pişirdiniz bu aşamada teknoloji hep 
yanınızda oldu. 

Peki ya bulaşıklar? Hem vakit hem de 
su tasarrufu sağlayan bulaşık makineleri 
de evlerin olmazsa olmaz teknolojileri 
arasında yer alıyor. 

Mutfağınızdaki tüm bu oyuncuların he-
men her bütçeye uygun bir ürünü mutlaka 
var. Ancak, hepsi bir araya gelince biraz 
ekonomiyi zorlayabilir. Fakat unutma-
yın, tüm bu ürünler her evin ihtiyacı ve 
muhtemelen uzun yıllar sizlerle birlikte 

olacak. Onlara gereken yatırımı daha 
başta yapmanız gerekiyor. 

Nasıl temizleyeceğiz?
Bulaşık makinelerinde bahsettiğimiz 

konu burada da karşımıza çıkıyor: Zaman 
tasarrufu. Ev temizliği sağlık açısından 
oldukça önemli. 

Bu yüzden evde mutlaka belirli zaman-
larda iyi bir temizlik yapılması gerekti-
ğini unutmayın. Yeni evinizin demirbaş 
temizlikçilerinden biri mutlaka elektrikli 
süpürge olmalı. İyi bir elektrikli süpürge 
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hem kısa sürede evinizin bakterilerilerden 
arınmasını sağlayarak size zamandan da 
tasarruf ettirir.

Günümüzde elektrikli süpürgelerini 
de her bütçeye uygun olarak bulmak 
mümkün. Toz torbalı ya da toz torbasız 
seçenekleri olan süpürgelerin hemen he-
men hepsi artık alerji dostu. 

Evdeki hijyeni artırmak için yeni evi-
nize mutlaka en kısa sürede bir elektrikli 
süpürge almanız gerekiyor. Aksi durum-
da temizlik sizin için çok daha uzun ve 
uğraştırıcı olacaktır. 

Nasıl uyuyacağız?
Son olarak geldik yatak odasına. Yatak 

odasında bizi biraz daha lüks teknoloji-
ler karşılıyor. Ancak; huzur, sakinlik ve 
dinginlik anlamına gelen yatak odası 
için biraz daha fazla yatırım yapmayı 
düşünebilirsiniz. 

Akıllı lambalarla yatak odanızda kendi 
keyfinize göre bir ambiyans yaratmanız 
mümkün. Gün ışığını taklit edebilen bu 
lambalar alarm çalmadan uyanmanıza da 
yardımcı olacaktır. Ayrıca, akıllı telefo-
nunuza kuracağınız mobil uygulamayla 

akıllı lambaları yatağınızdan kalmadan 
kapatmanız da mümkün. 

Örneğin, loş bir ışıkta kitabınızı oku-
dunuz ve artık uykunuz geldi. Yataktan 
kalkıp ışığı kapatmak ne kadar zor değil 
mi? Akıllı lambalar bunu yattığınız yerden 
yapmanızı sağlayarak size konforunuzu 
geri veriyor. 

Bu yazımızda önemli bir kısmına değin-
diğimiz yeni ev teknolojileri listesi aslında 
saymakla bitmeyecek kadar kalabalık. 

Unutmayın önemli olan sizin konfo-
runuz!
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DOĞRU KLİMAYI SATIN 
ALMA REHBERİ
Yaz aylarının vazgeçilmesi olan klimalar, 

dışarıda cayır cayır bir hava varken evimizin ve 
ofi slerimizin serin ve yaşanabilir bir atmosfere 
kavuşmasını sağlıyor. Ancak klimayı seçerken 

dikkatli olmak gerekiyor. 
Peki doğru klimayı nasıl seçeceğiz?
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K
lima satın alırken, bilinçli ve dik-
katli olmak, çok önemli. Sadece 
kulaktan duyma bilgilerle klima 
almak, büyük pişmanlıklara ne-

den olabilir. Soğutacağınız alanın boyut-
ları, kullanım amacı gibi değişkenleri 
dikkate alarak, evinize veya işyerinize 
doğru bir iklimlendirme yapmalısınız. 

Klimaların, takılacakları odaya uygun 
olup olmadığını belirlemek için BTU ismi 
verilen bir ölçü kullanılıyor. İngilizce 
“British Thermal Unit”  ifadelerinin baş 
harflerinden oluşan BTU, odanın ölçü-
lerine göre hesaplanıyor.

Bu hesap da aslında çok basit.

BTU Değeri = (Odanın metrekaresi 
/ 2.2 ) x 1000

Yani örnek olarak, 20 metrekarelik bir 
salonu soğutmak için gerekli klimanın 
gücü yaklaşık olarak 9090 BTU olmalıdır.

Ancak bu değerlere bir de bulunduğu-
nuz, yaşadığınız bölgedeki güneş etkisine 

göre bir ekleme yapmalısınız. Ayrıca oda-
da kaç kişinin bulunduğunu ve odadaki 
aydınlatma materyallerinin yaydığı ısıyı 
da da hesaba katarsanız, çok daha sağlıklı 
bir soğutma değeri ortaya çıkar.

Bu da şöyle hesaplanır.
Yaşadığınız bölgeye göre, eklenecek 

BTU değerleri:
• Akdeniz: 445
• Doğu Anadolu: 308
• Ege: 423
• Güneydoğu Anadolu: 462
• İç Anadolu: 346
• Karadeniz: 385
• Marmara: 385
Odadaki kişi başına eklenecek BTU 

değeri: 600 BTU
Eğer odadaki aydınlatma gücü toplamda 

500 W üzerinde güç çekiyorsa, her bir W 
için 3.4 BTU ekleyeceğiz ancak modern 
evlerde bir odanın aydınlatması artık 
100W değerini bile bulmuyor. Yine de 
işyeri gibi alanları soğutacakken aydın-
latma değerine dikkat etmekte fayda var.

Bu değerlere göre, İstanbul’da, 20 m2’lik 
bir salonun içinde 4 kişilik bir ailenin 
yaşadığını düşünürsek, gerekli olan so-
ğutma gücü:

[(20 / 2.2) x 1000 ] +385 +  (4 x 600) = 
11875 BTU

Yani, 12 bin BTU değerine sahip bir 
klima ile bu salonu sağlıklı bir şekilde 
soğutabilirsiniz.

Elektrik tüketimine de dikkat
Klima alırken dikkat etmek isteyeceği-

niz bir diğer kriter de, elektrik tüketimi 
olmalıdır. Elektrik faturasının ötesinde, 
çok tüketim yapan bir klima nedeniyle 
evinizin ve binanızın elektrik tesisatına 
ayrıca büyük bir yük binecektir. Bu da 
tüm evinizin elektrik tesisatını yenile-
mek zorunda kalmak gibi bir maliyet 
yaratabilir. Dolayısıyla, klima seçerken 
elektrik tüketimi en ekonomik, en etkin 
olan modelleri seçmenizde fayda var. Bu 
konuda da mağazalarımızdaki danışman-
larımızdan bilgi almanızı tavsiye ederiz.
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Taşınabilir hoparlörlerin 
hem çeşitleri hem de yetenekleri 

her geçen gün artmaya 
devam ediyor. Bu sefer 
dışarıda parti yapmayı 

sevenler için, güçlü taşınabilir 
hoparlörleri bir araya 

getiriyoruz. 

SİZ 
NEREDEYSENİZ

PARTİ ORADA

A
kıllı telefonların gelişimiyle beraber 
aksesuarlar da çağ atlayarak yolla-
rına devam ediyorlar. Özellikle son 
2 - 3 yıla damga vuran aksesuarlar 

ise kablosuz taşınabilir hoparlörler ve ku-
laklıklar oldu. Bu yazımızda ise taşınabilir 
hoparlörler arasında en güçlü olan modellere 
odaklanacağız. Özellikle müzik keyfinden 
kopmak istemeyenler ve her yerde arkadaş-
larıyla parti yapmak isteyenler için en iddialı 
modelleri bir araya getirdik.

JBL Partybox 300
JBL Partybox 300, adından da anlaşıla-

cağı gibi etkinlikler ve partiler başta olmak 
üzere hem arkadaşlarınızla istediğiniz yerde 
hem de profesyonel anlamda etkinliklerde 
kullanabileceğiniz, büyük ve taşınabilir bir 
hoparlör.

Üzerindeki batarya ile beraber 18 saate ka-
dar müzik çalabilen parti hoparlörü, hem şık 
tasarımı hem de hoparlör çevresindeki LED 
detaylarla beraber dikkatleri üzerine çekiyor.

Üzerinde 2 adet 6.5 inç büyüklüğünde 
woofer ve 3 adet 2.25 inç büyüklüğünde 
tweeter bulunan ürün, başarılı ses kalitesi ve 
ses şiddetiyle oldukça beğenilen bir model.
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HARMAN KARDON 
GoPlay Mini
Kolon tipi taşınabilir hoparlörlere göre 

daha ufak boyutlara sahip olan Harman 
Kardon GoPlay Mini, yüksek ses kalitesi 
ve pil ömrüyle beraber dikkat çekiyor.

Özellikle arkadaşlar arasında yapacağı-
nız etkinlik ve partilerde, kolay taşınabilir 
yapısıyla kullanabileceğiniz hoparlör, 
sadece 3.43 kg ağırlığa sahip. Üzerinde 
toplamda 4 hoparlör bulunan ürün, 4 x 
25 watt olmak üzere, 100 W çıkış gücüne 
sahip. 50 Hz ile 20 kHz ses frekans ara-
lığını destekleyen ürünün ses kalitesi ve 
tasarımı ise oldukça başarılı. 

| www.mediamarkt.com.tr64

SES VE GÖRÜNTÜ | Siz neredeyseniz parti orada

| 65

Siz neredeyseniz parti orada  | SES VE GÖRÜNTÜ



| www.mediamarkt.com.tr66

SES VE GÖRÜNTÜ | Siz neredeyseniz parti orada

MARSHALL Woburn 2
Marshall’ın en büyük Bluetooth hoparlörü olan Woburn 2, Marshall’ın bilinen ve sevi-

len retro tasarımının şık bir yansıması olan ürün, ses performansıyla da dikkat çekiyor.
30 Hz ile 20 kHz arası ses frekanslarını destekleyen ürün, derin dip bass sesleri de 

kullanıcılarına hem hissettiriyor hem de dinletiyor.
Üzerinde 2 adet 50 Watt gücünde Woofer ve iki adet de 15 watt gücünde tweeter’lar 

için D sınıfı amfi ile beraber gelen ürün, toplamda 130 Watt güç sunuyor.
Bluetooth 5.0 ve Qualcomm’un aptX teknolojilerini destekleyen ürün, hem kablosuz 

bağlantılara hem de 3.5 mm jack ve RCA girişleri gibi fiziksel girişlere de sahip. Ayrıca 
diğer Marshall ürünlerinde olduğu gibi, ses ayarlarını da üzerindeki potansiyometre-
lerden yapabiliyorsunuz. 
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Dünyadaki hemen hemen herkesin izlemese bile Star Wars yani 
Yıldız Savaşları fi lm serisi ile ilgili bir bilgisi mutlaka vardır. 

Bu fi lmi çok sevin ya da mesafeli duranlar tarafında olun, fi lmde 
kimin imzası olduğunu hayatınızın bir kısmında mutlaka 

bir kez de olsa duymuşsunuzdur. Evet! Sinema tarihinin yaşayan 
efsanelerinden birinden bahsediyoruz: George Lucas. 

MediaTrend Temmuz sayısını bu efsaneye ayırdık. 
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1
944 yılında doğan Lucas, film ya-
pımcısının olmasının yanında iyi 
bir yönetmen ve yazar. İmza attığı 
filmlerin tüm dünyada kült kabul 

edilmesi de onun neden yaşayan efsane 
olduğunun en önemli kanıtlarından biri. 
Star Wars serisinin yanında Indiana Jones 
filminde de imzası bulunan Lucas, Steven 
Spielberg ile birlikte dünyanın yaşayan en 
büyük yönetmelerinden biri olarak kabul 
ediliyor. Bu arada, Indiana Jones filmin-
de Spielberg’ün imzasının olduğunu da 
söyleyip, ustayı saygıyla anmak gerekiyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde 
okurken çektiği kısa film ile film mace-
rasına başlayan Lucas, bu film ile Ameri-

kan Ulusal Öğrenci Filmleri Festivalinde 
büyük ödülü kazandı. Usta yönetmenin 
ilk ödülü de buydu. Bu başarı onu Warner 
Brothers’ta stajyerliğe taşıdı. 

Staj yaptığı yerde Francis Ford Coppola 
ile çalışma fırsatı yakalayan Lucas’ın Cop-
pola ile dostluğu da burada başladı. The 
Godfather yani Baba üçlemesinde imzası 
bulunan İtalyan asıllı yönetmen Coppola 
ile 1968 yılında tanışan Lucas, 1969 yılında 
Coppola ile birlikte kendi şirketini kurdu. 
American Zoetrope isimli şirket, THX-1138: 
4EB isimli filme imza attı ancak Warner 
Brothers tarafından finanse edilen film 
gişede istediği başarıyı yakalayamadı. 

Coppola’nın 1972 yılında kendini Baba 

filmine vermesiyle Lucas yoluna Lucas-
film Ltd. ile devam etti. Lucas, 1973 yı-
lında 780 bin dolarlık bütçe ile çekilen 
American Graffiti filmini beyaz perdeye 
taşıdı. Altın Küre ödülünü kazanan film, 
ayrıca En İyi Film, En İyi Yönetmen, En 
İyi Senaryo dahil olmak üzere 5 dalda 
Oscar’a aday oldu.

Bu ödüllerin mutluluğunu yaşayan Lucas 
tabii ki boş durmadı. Maymunlar Cehen-
nemi ve Flash Gordon isimli filmlerin ekti-
sinde kalan usta yönetmen Star Wars yani 
Yıldız Savaşları’nın senaryosu için kolları 
sıvadı ve efsane işte bundan sonra başladı. 

Star Wars senaryosu bazı yapım şirketleri 
tarafından reddedilse de, Twentieth Cen-

Vestel 65 inç 4K 
televizyon  

Özellikle geniş ekran 
deneyimine merak 
duyanların tercih 

edebileceği televizyon, 
4K Ultra HD özelliği ile 
etkileyici ve keyifli bir 

deneyim sunuyor. 
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tury Fox tarafından beklenen ilgiyi gördü.
Joseph Campbell’in dini ve mitolojik 

kitaplarının etkisiyle senaryolarını yazan 
Lucas, filmin gişe haklarının yüzde 40’ı 
karşılığında yönetmenlik maaşından vaz-
geçmesiyle o yıllarda dikkat çekti. Ancak, 
filmin tüm gişe rekorlarını kırarak yedi 
Akademi Ödülü kazanması, Lucas’ın başa-
rısını bir kez daha kanıtlamasını sağladı. 

11 milyon dolarlık bütçe ile çekilen ilk 
Star Wars filmi 511 milyon dolar hasılat 
ile gişeden başarı ile ayrıldı. 

Senaryo çalışmalarını sürdüren Lucas, 
film için gerekli görsel efektler için ILM 
(Industrial Light & Magic) şirketini hayata 
geçirdi. Filmler üzerinde Lucas’ın daha 

fazla etki sahibi olması da bu yeni şirket 
ile birlikte başladı. 

Star Wars’un başarısını Indiana Jones ile 
sürdürmek isteyen Lucas, Star Wars’un anti 
kahramanı olan Harrison Ford’u, Indiana 
Jones serisinin ilk filmde de kullandı. Tabii 
bu filmin yönetmen koltuğunda oturan 
isim Steven Spielberg’tü.

3 film boyunca Indiana Jones’ta yer alan 
Lucas, sonrasında tercihini Star Wars’tan 
yana kullanmaya karar verdi. 1980 yılında 
Star Wars’un devam filmi vizyona girdi. 
Bu filmi 1983 yılında Jedi’ın Dönüşü isimli 
isimli film takip etti. 

Star Wars ve Indiana Jones filmlerinin 
günümüze kadar yapılmış olan tüm film-

lerinde imzası olan George Lucas, Aynı 
zamanda iki kitabın da yazarı. Star Wars 
- Yeni Umut ve Başarılı ve Mutlu isimli iki 
kitabı olan usta yönetmenin, 1978’de Star 
Wars Episode IV: Yeni Bir Umut filmi ile 
En İyi Film kategorisinde Evening Stan-
dard British Film Award ödülü bulunuyor. 

Lucas, 2008 yılında yapımcı koltuğuna 
oturduğu Indiana Jones serisinin son fil-
minden sonra emekli olmaya karar verdi. 
Aynı zamanda kurduğu film şirketini de 
satışa çıkardı. Ekim 2012’de film şirketini 
Walt Disney’e satan Lucas, Walt Disney’in 
40 milyon adet hissesinin de sahibi oldu. 

Artık Star Wars serisinin yapım hakları 
Disney’in elinde bulunuyor.
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Asus 15.6” dizüstü bilgisayar   
Ofis, ev ve okulda kullanmaya uygun 
olan Asus bilgisayar, 500 GB HDD 
saklama alanı ile kullanıcılarına yüksek 

depolama olanağı tanıyor.
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YAZ AYLARINDA 
BİLGİSAYARLAR 
SERİN KALSIN

Yaz aylarında birçok bilgisayar kullanıcısının şikayetçi olduğu 
bir konu var. O da bilgisayarların anormal şekilde çok fazla 

ısınması. Özellikle güneşin altında bilgisayar açmak zorunda 
kaldığınızda bunu fazlasıyla hissedersiniz. Bunun yanı sıra 

evdeki masaüstü bilgisayarlarda da aynı durum söz konusu.

Peki, bilgisayarlarımızı nasıl serinleteceğiz? 
İşte bu yazımızdaki konumuzda tam olarak bu.

D
izüstü ya da masaüstü bilgisayar 
kullanıcısı olun, bu tavsiye herke-
se! İçini açıp rahatlıkla temizlik 
yapabileceğiniz bilginiz ve dizüstü 

bilgisayarınız varsa onu da temizleyebi-
lirsiniz. Masaüstü bilgisayarlarda olduğu 
gibi dizüstü bilgisayarlarda da hava ka-
nallarının ve fanların tozunun alınması 
en önemli detaylar arasında. 

Bu parçalar dışındaki diğer parçaların 
temizliği de önemli elbette. Ne olur, ne 
olmaz; bilgisayarın her yerini ufak bir 
temizlikten geçirmekte fayda var.

Hava girişlerine dikkat!
Hava girişleri dizüstü bilgisayarlar-

da da masaüstü bilgisayarlarda da en 
önemli konular arasında yer alıyor. Bu 
hava girişleri, her bilgisayar modelinde 
değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden önce 
hava girişinin bilgisayarın neresinde ol-
duğu tespit etmeniz, ardından ise o hava 
girişinin rahat bir şekilde hava almasını 
sağlamanız gerekmekte.

Bunun için dizüstü bilgisayarınızı düz 
bir zemin üzerinde kullanmanız, masaüstü 
bilgisayarınızın ise çevresini olabildiğince 
açık bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii, 
bilgisayar kasanızın kesinlikle açık kal-
maması gerektiğini de hatırlatmak isteriz. 
Özellikle yaz aylarında bilgisayarınızın 
alev almasını istemeyiz.

Kabloları düzenleyin
Bilgisayarın hava girişlerinin ve hava 

çıkışlarının açık olması gerektiğini zaten 
söyledik. Eğer ki masaüstü bilgisayar kul-
lanıcısıysanız bunun için kasa içerisindeki 
kablo düzeni de oldukça önemli. Dağınık 
kablolar, bilgisayarınızdaki hava giriş ve 
çıkış yollarını engelleyebilir. Bilgisaya-
rınızın daha fazla ısınmasına sebebiyet 
verebilir.

Kabloları düzene sokmak her ne kadar 
zor olsa da, işin sonunda hem bilgisaya-
rınızın hem de sizin oldukça rahatlaya-
cağınıza eminim. 

Kasanın içindeki kabloların toplu ol-
masının verdiği huzur çok başka bir şey.
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Kullanmıyorsanız kapatın!
Eğer ki bilgisayarınızı kullanmıyorsa-

nız, bu süre içerisinde tamamen kapalı 
tutmanızda fayda var. Bekletme ya da 
uyku moduna aldığınızda bilgisayarın her 
ne kadar güç tüketmediğini düşünseniz 
de maalesef güç tüketiyor. Bu durum da 
bilgisayarınızın gereksiz ısınmasına se-
bebiyet verebilir.

Arka planda çalışan 
dosyalarınızı kontrol edin
Bilgisayarlardaki ısınma problemlerinin, 

her ne kadar sadece fiziksel sebeplerden 
kaynaklandığı düşünülse de yazılım-
sal sorunlar da ısınmayı tetikleyebilir. 
Özellikle arka planda çalışan yazılımlar, 
işlemciyi gereksiz bir şekilde yorabilir. 

Bu da işlemcinin ısınmasına sebep olur. 
O yüzden dikkat diyelim, arka planda 
sizden habersiz çalışan uygulamalara bir 
göz gezdirmenizde fayda var.

Sıvı soğutmalar, iyi bir çözüm 
olabilir
Eğer ki masaüstü bilgisayar kullanı-

yorsanız ve işlemciye çok yük bindiren 
işlemler yapıyorsanız sıvı soğutucular, sizin 
için en ideal çözümlerden biri olabilir. Sıvı 
soğutma sistemleri sayesinde işlemcinizi 
daha başarılı bir şekilde soğutabilirsiniz. 
Bu da yaz boyunca daha serin ve aynı za-
manda daha performanslı bir bilgisayar 
anlamına geliyor.

MediaMarkt mağazalarından ya da 
MediaMarkt.com.tr’den işlemciniz ve 

ihtiyaçlarınız için en uygun sıvı soğutma 
sistemlerini bulabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarlar için 
standlar
Masaüstü bilgisayarları daha iyi soğut-

mak için sıvı soğutma sistemleri kullan-
manızı tavsiye ettik. Ancak bu soğutma 
sistemlerini, dizüstü bilgisayarlarda kul-
lanmanız mümkün değil. Dizüstü bilgisa-
yarlar için de fanlı standlar kullanmanızı 
tavsiye ediyoruz. Bilgisayarın altına yer-
leştireceğiniz bu stand, soğutma tarafında 
oldukça büyük katkı sağlayacaktır.

Uygun fiyat ve yüksek performans sunan 
Trust 19930 Frio dizüstü bilgisayar stan-
dını MediaMarkt mağazalarından ya da 
MediaMarkt.com.tr’den satın alabilirsiniz.
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SIRTINIZA 
YÜK OLMAYACAK 
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR
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Yaz aylarında çok fazla 
seyahat etmeniz gereken 

yer varsa ve bir yandan 
da yanınızda sürekli 
bilgisayar taşımanız 

gerekiyorsa, çantanıza 
çok fazla ağırlık 

yapmayacak birçok 
model mevcut. Biz de bu 

yazımızda çantanızda 
kolaylıkla taşıyabileceğiniz 

dizüstü bilgisayarları 
listeliyoruz!

L
enovo’nun profesyonel kullanımlar 
için tasarladığı ThinkPad serisi-
nin en iyi modellerinden biri olan 
ThinkPad X1 Carbon, 16 mm’lik 

kalınlık ve 1.13 kilogramlık değerleriyle 
dikkat çekiyor. 

Bu değerler sayesinde bilgisayar, gayet 

kolay bir şekilde taşınabiliyor.
14 inçlik ve Full HD çözünürlüğünde 

dokunmatik bir ekran ile bizleri karşı-
layan bilgisayarın donanım tarafında 
da ortalama özelliklere sahip olduğunu 
görüyoruz. Gücünü Intel i5-8250U iş-
lemcisinden alan cihazın grafik tarafına 

ise UHD 620 eşlik ediyor. RAM tarafında 
32 GB RAM, depolama tarafında ise 256 
GB SSD yer alıyor.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon, gerek 
dokunmatik ekranıyla, gerek hafif ve 
kompakt yapısıyla özellikle seyahat sıra-
sında büyük bir kolaylık imkanı sunuyor.
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HP EliteBook 
x360 1030 G3
360 derece dönebilen kasa 

yapısıyla dikkat çeken Elite-
Book x360 1030 G3, 15.8 mm 
kalınlık ve 1.25 kg değerinde 
bir ağırlık ile karşımıza çıkı-
yor. İnce ve hafif bilgisayar, 
360 derece katlanabilme 
özelliği ile birlikte tablet 
veya bilgisayar modunu 
bir arada sunmayı ba-
şarıyor.

Bilgisayarın ekran 
taraf ında ise bizle-
ri 13 inç boyutunda 
Full HD çözünürlü-
ğünde IPS bir ekran 
karşılıyor. Ayrıca bu 
ekran dokunmatik 
olarak da kullanıla-
biliyor. Kalbinde i5-
8250U işlemcisine 
ev sahipliği eden 
c i hazda har ic i 
grafik birimi ye-
rine dahili olarak 
UHD 620 yer alı-
yor. Bilgisayarın 
8 GB RAM ve 
256 GB dahili 
hafızaya sahip 
olduğunu da 
belirtelim.

E ğ e r  k i 
bilgisayarı-
nızı tablet 
g ibi  ku l-
lanmak 
istiyorsa-

nız bu 

model sizin için ideal modeller arasında 
yer alıyor. 360 derece dönebilen dokun-
matik ekranı sayesinde, tablet olarak da 
kullanabilirsiniz.

Asus Zenbook 
UX433FN-A5028T
Oldukça kompakt kasa bo-

yutlarıyla ön plana çıkan 
bilgisayar, 16 mm’lik bir 
kalınlık ve 1.09 kg’lık ağırlık 
sunuyor. İnce ve hafif bir gövdeye sahip 
olan bilgisayar, ince ekran çerçeveleri 
sayesinde 14 inçlik ekran boyutunu 13 
inçlik bir kasada sunabiliyor.

14 inç boyutunda ve Full HD çözünür-
lüğünde IPS ekrana sahip olan bilgisayar, 
bu boyutlardaki bir bilgisayara göre sun-
muş olduğu donanım özellikleriyle de 
dikkat çekiyor. Gücünü Intel i7-8565U 
işlemcisinden alan cihazın grafik tarafına 
ise MX150 eşlik ediyor. RAM tarafında 
32 GB RAM, depolama tarafında ise 512 
GB SSD yer alıyor.

Eğer ki küçük kasa boyutlarına ve aynı 
zamanda güçlü teknik özelliklere sahip 
olan bir bilgisayara ihtiyacınız varsa bu 
model, sizin için ideal modellerden biri 
olabilir.

Lenovo Yoga 530
Lenovo’nun uygun fiyatlı 360 dizüstü 

bilgisayarları arasında yer alan Yoga 530, 
17.6 mm’lik kalınlık ve 1.67 kg ağırlık ile 
karşılıyor bizleri. Hafif ve ince yapısının 
yanı sıra oldukça kompakt bir yapıya sa-
hip olan bilgisayar, donanım tarafında da 
oldukça başarılı özelliklere sahip.

14 inç boyutunda ve Full HD çözünür-
lüğünde ekran ile birlikte gelen bilgisayar, 
360 derece katlanabilir yapısı ve dokun-
matik ekranı ile birlikte tablet ya da stand 

modunda da kullanılabiliyor. 
Kalbinde i5-8250U işlemcisine 

ev sahipliği eden cihazda dahili 
grafik biriminin yanı sıra harici ekran 

kartı yer alıyor. Nvidia’nın 
MX130 

ekran kartı ile desteklenen bilgisayarda 4 
GB RAM ve 256 GB dahili hafıza yer alıyor.

360 derece yapıya ve ortalama donanım 
özelliklerine sahip olan uygun fiyatlı bir 
dizüstü bilgisayar arıyorsanız Yoga 530, 
sizin için uygun bir model olabilir.

Huawei Matebook 13
Akıllı telefon modelleriyle özellikle 

son zamanlarda büyük bir popülerlik 
kazanan Huawei, artık dizüstü bilgisayar 
modelleriyle de karşımıza çıkıyor. Huawei 
Matebook 13 de bunlardan biri. 15 mm’lik 
kalınlık ve 1.3 kg’lık ağırlık sunan Ma-
tebook 13, özellikle tasarım detaylarıyla 
dikkat çekmeyi başarıyor. 

13 inç boyutunda ve 2K ekran çözünür-
lüğünde bir ekrana sahip olan bilgisayarın 
ekranı, çözünürlük ve renkler konusun-
da kullanıcıları mutlu etmeyi başarıyor. 
Bunun yanı sıra bilgisayarın donanım 
tarafında i5-8265U işlemcisini ve dahili 
olarak gelen UHD 620 grafik birimini 
görüyoruz. RAM ve depolama tarafında 
ise 8 GB RAM ve 256 GB SSD yer alıyor.

Eğer ki kompakt boyutlara ve uygun 
fiyata sahip bir bilgisayar arıyorsanız 
Matebook 13 sizin ideal bir seçim olabilir. 
Özellikle tasarım detayları konusunda sizi 
tatmin edecektir.
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Gelecekte teknoloji hayatımıza neler 
yapacak? Sonuçları iyi mi olacak, 
yoksa kötü senaryolara da kendimizi 
hazırlamalı mıyız? 

Tüm bu soruların yanıtı aramak için 
belki de çok erken. Ancak, bir dizi var 
ki bize öngörüleriyle adeta geleceğin 
fotoğrafını çekiyor. Tahmin ettiğiniz 
gibi Black Mirror’dan bahsediyoruz. 

BLACK 
MIRROR 
GERİ DÖNDÜ
B

u zamana kadar gelecek tahmini yapan sayısız dizi ya 
da film izlemişizdir. Hemen hemen hepsi belirsiz bir 
gelecekte geçer ve bize genellikle negatif senaryolar-
dan bahseder. Black Mirror isimli diziyi de bunların 

arasında sayabiliriz. İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren 
İngiliz yapımı televizyon dizisi, aslında baktığınızda Netflix’in 
vazgeçilmez serilerinden biri. Ancak, işlediği konular ve bize 
gösterdikleri her zaman tüyler ürpertici. 

İlk sezonu 2011 yılında başlayan seride, modern toplumun ve 
bu toplum içinde yer alan bireylerin genellikle teknoloji oda-
ğında gelişen sorunlarını görüyoruz. Dizinin yapımcısı Charlie 
Brooker’ın dizi ile ilgili dikkat çekici bir yorumu da bulunuyor. 

“Her bölüm farklı oyuncu kadrosu, farklı mekan ve hatta 
farklı gerçeklik algısına sahip; fakat hepsi hem günümüzdeki 

yaşam tarzımız hem de hoyrat isek 10 dakika içerisinde yaşa-
yabileceğimiz şeyler hakkında”

Yayın hayatına İngiliz Channel 4 isimli kanalda başlayan 
dizi, 2015 yılında yeni platformu olan Netflix’e geçti. Her se-
zonu üç bölüm olan dizinin 5 Haziran 2019 tarihinde beşinci 
sezonu yayınlandı. 

Yeni sezonda da karşımıza diğer sezonlardaki gibi üç bölüm 
çıktı. Smithereens isimli ilk bölüm ile bir taksi şoförünün deği-
şen hayatına tanıklık ettik. Bu bölümün başrolünde, Sherlock 
dizisinden de tanıdığımız Andrew Scott yer alıyor. Taksi şoförü 
rolündeki Scott, bizleri gerilim dolu bir maceraya sürüklüyor 
diyebiliriz. 90’lı yılların polisiye filmlerine benzeyen bir yapı 
filmin her dakikasına ustaca işlenmiş. Bu bölümün izleyicilere 
sosyal medya eleştirisi yaptırmayı amaçladığını söyleyebiliriz. 
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Trajik bir hikayenin işlendiği ilk bölümün 
bir kesim tarafından yavan bulunduğunu 
da belirtmek gerekiyor.

İlk bölümde Andrew Scott ile tanıdık 
bir yüz gördük. Ancak, herkesin Scott’u 
tanıyor olması beklenemez. İkinci bölüm-
de bizi daha popüler bir isim karşılıyor: 
Miley Cyrus. Miley Cyrus tüm dünya 
tarafından tanınan önemli bir pop yıl-
dızı. Bu bölümde de pop yıldızı olarak 
karşımıza çıkıyor. Cyrus, ‘kalabalıklar 
içinde yalnız’ tanımına uyan önemli bir 
pop yıldızı. Tabii, sistemin kölesi olmuş. 
Ayrıca, yakınları da onun bu ününden 
faydalanmak için elinden geleni yapıyor. 
Burada, tüm yaşananlara şahit olan 15 ya-
şındaki Rachel karşımıza çıkıyor. Rachel; 
Ashley ve O’nun belleğinin kopyalandığı 
Ashley Too adındaki plastik bir oyuncağa 
tapıyor. Ancak, ilerleyen zamanda oyun-
cağı çıldırmasıyla Rachel da Ashley’nin 

dramına ortak oluyor. Rachel, Jack and 
Ashley Too isimli bölümde, Cyrus’un 
hayran kitlesinin de hedef alındığını 
söyleyebiliriz. Yapay zeka ve robotlar yine 
bölümün önemli unsurları arasında. Ayrıca 
güldürü ve yer yer trajedi de bu bölümde 
izleyicileri bekliyor. Anlatıldığında biraz 
karmaşıkmış gibi görünse de yeni bölümü 
izleyerek kafanızdaki tüm karmaşıklığı 
giderebilirsiniz. Ancak, bölümü beğenip 
beğenmeyeceğinizden emin olmadığımızı 
söylememiz gerekiyor. 

Black Mirror 5. sezonun son bölümünün 
ismi ise Striking Vipers. Yeni sezonun 
kapanışı bu bölüm ile birlikte yapılıyor. 
Eğer daha önce Black Mirror izlediyseniz 
bilirsiniz, sezon bölümleri kötü olsa bile 
final her zaman vurucu ve etkileyici olur. 
Striking Vipers da öyle bir bölüm. Bu bö-
lümde üniversite yıllarından arkadaş olan 
iki genç adamı izliyoruz. Bu ikili yıllar 

sonra bir araya geliyor. Tabii aradan geçen 
yıllar ikisinde de bazı şeyleri değiştirmiş. 
Aynı şekilde, deyim yerindeyse devir de de-
ğişmiş. İkilinin eskiden oynadığı Striking 
Vipers isimli bir oyun var. Ancak bu oyun 
artık zihinsel etkileşimle oynanabiliyor. 
Olay da tam olarak burada başlıyor. İkili 
bedenlerini yeniden yapılandırdıkları bu 
oyun ortamında dövüşmek için buluşuyor. 
Aslında gerçeklikte keşfetmenin imkansız 
olduğu zihinsel bir deneyimi de yaşama 
fırsatı buluyorlar. 

Bölümlerle ilgili daha fazla detay verme-
nin spoiler değeri taşıdığını düşünüyoruz. 
Bu yüzden yazımızı burada sonlandır-
mamız gerekiyor. Ancak, Black Mirror 
5. sezon ile birlikte yeni bir ‘gelecek ma-
cerası’na çıkmayı ertelememenizi tavsiye 
ediyoruz. Yaklaşık bir saat süren bölümler 
size gelecek hakkında bazı ipuçları veriyor 
olabilir. İyi seyirler.
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Axen 40 inç uydu alıcılı televizyon  
Axen 40 inç Full HD televizyon evinizde 
düzenlediğiniz sinema ve maç gecelerinin 

vazgeçilmezi olmak için hazır.
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E3 2019 etkinliğinde 
tanıtılıp en dikkat çeken 
oyunlardan birisi 
Cyberpunk 2077 oldu. 
Ünlü aktör Keanu Reeves’in 
baş karakter olarak yer aldığı 
oyun hakkında 
henüz çok fazla detay 
verilmiş değil. Fakat 
yayınlanan oyun demo 
fi lmini, oyun severleri oldukça 
heyecanlandırmış durumda.

E3 2019’A 
DAMGASINI 

VURAN 
4 OYUN

Cyberpunk 2077
Lansman sırasında sahneye çıkan Keanu Reeves’in 

yaptığı açıklamalar da oyun severlerin kalp atışlarını 
hızlandırdı. Ünlü oyuncu, oyundaki geniş açık dünya 
haritası, karakterlerdeki geliştirme imkanları ve hikayesi 
hakkında açıklamalarla heyecanı daha da artırmayı başardı.

Cyberpunk 2077’de karakterinize ait cinsiyet vb. özel-
likleri seçip oyuna giriş yapıyorsunuz. Akabinde, oyunda 
ilerledikçe kazandığınız puanlar kapsamında karakteri-
nizin edinebileceği yeteneklerin seçimi size bırakılıyor. 
Ayrıca oyundaki karakterin kaderini de siz tercihlerinizle 
belirleyebiliyorsunuz. Sanırım oyunlardaki kaderi belir-
leme, geleceğin en muhteşem trendlerinden biri olacak.

16 Nisan 2020 tarihinde oyun severlerle buluşacak olan 
oyunu beklemek de işin en heyecan verici taraflarından 
bir tanesi. Her ne kadar beklemek can sıkıcı gibi gözükse 
de oyunculara tatlı bir heyecan veriyor. 
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Star Wars Jedi: Fallen Order
Bu oyun Nisan ayında duyurulmuştu 

fakat ilk demo oynanış videosu E3 2019’da 
yayınlandı. Neyse, mühim olan konu-
ya geçelim. Star Wars hayranı varsa bir 
maceraya atılmaya şimdiden hazırlansın, 
alışması kolay olmayacak. 

EA Play’de gösterilen 15 dakikalık 
demoda Cal, Kashyyyk gezegeninde, 
Stormtrooper, Inquisitor ve yeni Purge 

Trooper’lardan oluşan birliklerle savaşıyor. 
Cal, droid arkadaşı BD-1‘i çeşitli engelle-
rin üstesinden gelmek için kullanabiliyor 
ve gerekli durumlarda ondan can desteği 
alabiliyor. İşte gerçek dostluk!

Ayrıca Kashyyyk’e özgü ölümcül örüm-
cek benzeri yaratıklarla savaşması gere-
kiyor. Gösterilen demo sonrası kısa bir 
soru-cevap sırasında oyunun tamamen 

“Jedi hikayesi” olduğunu ve geçmiş Star 
Wars oyunlarında olduğu gibi Light Side 
veya Dark Side seçeneklerinin olmayacağı 
açıklandı. 

E3 2019 etkinliği sırasında başka bil-
gilere ne yazık ki yer verilmedi. Neyse 
Jedi’ler biraz daha beklesin bakalım. 
Çok da beklemeyecekler tabii… Oyun, 
15 Kasım 2019’da sizlerle!
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FIFA 20
En gözde spor oyunlarından olan efsane 

FIFA serisinin yeni oyunu da E3 2019’da 
dikkat çeken oyunlar arasında yer aldı. 
FIFA 2019’a göre oyuncular ve takımların 
yanı sıra özellikle oyun modlarındaki 
değişiklikleriyle dikkat çeken oyunda 
artık sokak futbolu modu da bulunacak. 
Kulağa çok hoş gelmiyor mu? Yeni oyunun 
en can alıcı noktası da bu. Sokak futbolu 
modu! Tabii, EA Sports bu moda “Volta 

Football” adını veriyor.
Volta Football, aşina olduğumuz FIFA 

Street tarzı bir mod olacak. Farklı büyük-
lükteki arenalarda ve mekanlarda üçe üç, 
dörde dört, beşe beş ve Professional Futsal 
maçları yapmanıza imkan tanıyacak. 

Üstelik maç yapacağınız yer isteğini-
ze göre bir binanın çatısı ya da tünel de 
olabilir.

Volta Football modunda karakteriniz 

için kıyafet, saç tasarımı ve tepkiler gibi 
çeşitli kişileştirmeler yapabileceksiniz. 
Ayrıca maç kazandıkça daha başka kişi-
leştirme seçenekleri de açılmaya devam 
edecek.

Bakalım FIFA 20, futbol oyunu severleri 
ekran başına kitlemeyi başarabilecek mi? 
Cevabı yakında! İlk detayları E3 2019’da 
verilen oyun hakkında daha fazla detay 27 
Eylül tarihinde resmi olarak lanse edilecek. 
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Doom Eternal
Doom’u nasıl bilirsiniz? Biraz aksiyon, biraz kor-

ku. Her ikisinden biraz fazla da olabilir. 1993’ten 
bugünlere gelmeyi başaran Doom serisinin yeni 
oyunu nihayet geldi. Bu yüzden Doom’cular is-
tedikleri kadar yükseğe zıplayabilirler. 

Eski Doom oyunlarında olduğu gibi yine yüz-
lerce canavarla mücadele edeceğiniz Doom Eter-
nal’da tek oyunculu hikaye modunun yanı sıra 
çok oyunculu mod da bulunuyor. Bu mod saye-
sinde oyunu Battle Royale modunda, birden fazla 
oyuncuyla çevrimiçi olarak oynayabiliyorsunuz. 
Yani oyundaki hikayeyi bitirenler, üzülmek yerine 
çok oyunculu moda geçiş yapabilirler.

E3 2019’da demo oynanış videosu gösterilen 
oyun 22 Kasım 2019 tarihinde birçok platform 
için kullanıcılara sunulacak. Ayrıca oyunun PC 
sürümü, Nvidia’nın ray tracing teknolojisini de 
destekleyecek. Bu daha canlı ışıklar ve daha ger-
çekçi gölgeler demek! Yaşasın diyelim mi? Diyelim.
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