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Her açıdan farklı bak!
TEKNOLOJİYLE TATİL
KEYFİNE KEYİF KATIN!
Ağustos sıcaklarıyla beraber tatil heyecanı devam
ediyor. Ağustos sayımızda içinizi serinletecek
tarifler, Türkiye’den gezi için öneriler ve tatilde
kullanabileceğiniz teknolojileri bir araya getirdik.
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| ÖNSÖZ

TATİLE DEVAM

A

ğustos ayı geldi çattı. Yaz mevsiminin son ayıyla birlikte kimilerine hüzün çökmeye başlasa da erkenden
yelkenleri indirmek yok! Tatil daha bitmedi! Bir süredir
bayramları yaz tatilinin içinde yaşıyor oluşumuz, ayları
daha da hareketli hale getiriyor.
Yaz mevsiminin son demlerine girmiş bulunuyoruz. Ağustos
ayıyla havalar da iyice sıcakladı. Mediatrend’in Ağustos sayısında da sizi yaz sıcağı gibi harekete geçirecek konular karşılıyor.
Mediatrend Ağustos sayısında tatil coşkusunu yaşmaya devam
ediyoruz. Peki, bu ay sizi hangi konular bekliyor?
Bu ay aynı zamanda tatil sezonunun en hareketli dönemi olduğu
için sizlere teknolojiyi tatil odaklı anlatmaya devam ediyoruz.
Gezi köşemizde Ağustos sıcakları için tatil eğlencelerini sizlerle
paylaşıyor ve bu ayı daha da keyifli geçirmenin ipuçlarını veriyoruz.
Güzel fotoğraflar tatilin vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Buradan hareketle Mobil Hayat köşemizde en iyi kameralı akıllı telefon modellerini mercek altına alıyoruz. Eğer tatile çıkacaksanız,
iyi fotoğraf çeken bir telefon hayat kurtarıcı olabilir. Listemize
bakmadan satın alma kararı vermeyin. Ayrıca, telefonların pil
ömrünü uzatacak tüyolar da bu sayıda sizleri bekliyor. Malum
yaz günlerinde özellikle tatildeyseniz, günün büyük bir kısmı
dışarıda geçebilir. Durum böyle olunca batarya ömrü oldukça
önemli. Hazırladığımız tüyolar eminiz hayatınızı kolaylaştıracak.
Dediğimiz gibi bu ay ana konumuz tatil. Tatilde telefonlarımızla neler yapabilir, tatil çantanızı hafifletecek öneriler ve havuz başında sizi dijital kültür tüketmeye teşvik edecek tavsiyeler
mutlaka ilginizi çekecek. Tüm bu tüyolarla tatilinizi teknolojik

açıdan daha verimli hale getirebilirsiniz.
Mutfakta Yaşam köşemizde derin dondurucuların serin dünyasına giriş yapıyoruz. Siz klima ya da vantilatörle serinlerken,
yiyeceklerinizin ne durumda olduğunu hiç düşündünüz mü?
Her mevsimde istediğiniz gıdayı tüketebilmenizin en etkili çözümlerinden biri derin dondurucular. Peki, derin dondurucu
seçimlerinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu ay, serin bir
yolculuk için hazırlanın.
Objektif köşemizde de fotoğraf makinesi ve kameralarla ilgili
yeniliklere göz atıyoruz. 64 Megapiksel kameralı telefonların gelişi artık müjdelendi. Peki, neler değişecek? Bu ay, 64 Megapiksel
kameralı telefonlarını gelişini Mediatrend Ağustos sayısında hep
birlikte kutluyoruz.
Yaz günlerinde evde oturmayı tercih edenler için eğlence rehberi Evde Yaşam köşesinde sizleri bekliyor. Ayrıca, evde kalmayı
seçenler için Dark isimli Alman dizisini mercek altına alıyoruz.
Oyunlara meraklıysanız Eğlence Dünyası köşesinde Stranger
Things 3: The Game ile Stranger Things’in garip dünyasına
oyunlardan giriş yapmaya hazır olun.
Fransa’nın Steven Spielberg’ü olarak anılan Luc Besson’un
başarılarla dolu hayatı da Ağustos sayısında sizlerle.
Tabii Mediatrend Ağustos sayısı bunlarla da sınırlı değil. Hepsi
ve daha fazlası için sizi Ağustos sayısının sayfalarına doğru alalım.
Şimdi hazırsanız, soğuk bir şeyler alın ve tatilin tadını Mediatrend sayfalarında çıkarın.
MediaMarkt Türkiye
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GEZİ | Ağustos sıcakları için tatil eğlenceleri

Ağustos sıcakları için tatil eğlenceleri | GEZİ

Yaz sıcaklarında
güneşin altında gölge arayarak
veya bir şezlonga yatıp tüm gün
tembellik yaparak günlerimizi
harcamak zorunda değiliz.
Teknoloji sayesinde yaz tatillerimiz
artık çok daha eğlenceli geçecek.

AĞUSTOS
SICAKLARI İÇİN
TATİL EĞLENCELERİ
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Ağustos sıcakları için tatil eğlenceleri | GEZİ

Drone’suz tatile çıkmayın

Drone’lar artık sadece “uzaktan kumandalı” uçan
bir oyuncak değil, kameraları sayesinde çok önemli
bir görüntüleme ekipmanı. Sosyal medyada etkileyici tatil videoları paylaşmak için bütçenize uygun,
kolay taşınır ve kolay kullanılır bir drone edinmenizi
tavsiye ediyoruz.

Dash Cam

Aracınızla yeni yollar ve yeni yerler keşfedeceksiniz, bir dash cam hem bu seyahatinizi kayıt
altına almak ve daha sonra sosyal medyada paylaşmak için faydalı olur, hem de uzun yolda ve
yabancı bir şehirde bir trafik kazası yaşarsınız
sizi haksızlığa karşı koruyacak delil görüntülerle
işinizi kolaylaştıracaktır.
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Mobil Wifi dağıtıcıları

Ailece tatile çıkıyorsanız mobil veri bağlantınızı aile içinde paylaştırıp aileniz veya
sevdikleriniz için daha efektif ve ekonomik
bir internet bağlantısı kurmak isterseniz, bu
minik mobil dağıtıcılara ihtiyacınız olacak. Ya
da telefonunuzdaki veriyi internete bağlanma
yeteneği olan diğer cihazlarınızla paylaşmak
için de bir mini Wifi dağıtıcısı faydalı olabilir.
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Ağustos sıcakları için tatil eğlenceleri | GEZİ

Mobil telefon
kamera lens kiti

Telefonlarınızın kamerasına dışarıdan klips ile tutturulan bu lensler, makro
veya zoom çekimler yapmak
istediğinizde telefonunuza ekstra yetenekler kazandırabiliyor. Her şey sosyal
medyada daha fazla like için.

Su geçirmez kulaklılar

Denizi veya havuzu sadece yüzmek için
değil, dinlenmek için de kullanın. Suyun
üstünde sırt üstü uzun uzun yatmak ve o
ağırlıksızlık hissini yaşamak çok keyiflidir.
Bu rehabilitasyona bir de gözlerinizi kapayıp harika bir müzik eklediğiniz hayal edin.
Ne dert ne tasa kalır. Ayarları sıfırlayıp
fabrika çıkışı tazeliğinde dönersiniz eve.
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Tripod ve monopod

Tatilinizde bol bol fotoğraf çekmeye
niyetliyseniz, bütün fotoğraflarınız da kolunuzun uzanabildiği mesafeden çekilmiş
selfie’ler olmasın. Basit bir monopod veya
tripod sayesinde çok daha zengin kompozisyonlara sahip fotoğraflar çekebilirsiniz.
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MOBİL HAYAT | Telefonunuzun pil ömrünü artırın

Telefonunuzun pil ömrünü artırın | MOBİL HAYAT

TELEFONUNUZUN
PİL ÖMRÜNÜ ARTIRIN
Gelişen teknoloji ile birlikte elimizden düşürmediğimiz
telefonlar da büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor.
Ancak hala daha çözülememiş olan bir sorun var. O da
günümüz telefonlardaki batarya konusu. Birçok insan
telefonunu günde bir kereden fazla şarj etmek zorunda
kalıyor. Bunun sebebi ise telefonlardaki teknolojilerin
gelişmesi ile birlikte batarya tüketiminin de artması.
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Telefonunuzun pil ömrünü artırın | MOBİL HAYAT

Ç

Ekran ayarlarını
kontrol edin

oğu tüketici, bataryasını
nasıl daha verimli kullanacağı bilgi sahibi değil. Bu da
batarya tüketimin oldukça
fazla olmasına sebebiyet veren durumlardan bir tanesi oluyor.
Peki telefonlarımızın bataryasını
nasıl daha verimli kullanabilir? Bu
yazımızda telefonunuzun pil ömrünü artıracak bazı ipuçlarını sizlerle
paylaşıyoruz.

Özellikle son zamanlarda telefonlardaki ekran boyutlarının gittikçe
artığını görüyoruz. Ekran boyutunun yanı sıra çözünürlükler de aynı
doğrultuda artmaya devam ediyor. Bu
durum da ekranın daha fazla enerji
harcamasına neden oluyor. Dolayısıyla
batarya ömrü biraz daha kısalıyor.
Bunun için de yapmanız gereken
şeyler oldukça basit. Ekranın çok
fazla batarya tüketmesini istemiyorsanız bunun için birkaç ayarda
değişiklik yapmanız yeterli.
İlk değişikliği parlaklık tarafında
yapabilirsiniz. Parlaklığı mümkün
olduğunca düşürmek ve otomatik
moddan çıkarmak batarya tüketiminizi düşürmenize yardımcı olacak.
Bunun yanı sıra bir diğer unsur da
ekran kapanma süresi. Ekran kapanma süresini ne kadar aza indirirseniz
bataryanız ömrü o derecede azalacak.

Bağlantı ayarlarını
kontrol edin

Pil ömrünü uzatmanın en önemli
yöntemlerinden biri, bağlantı ayarlarını kontrol etmektir. Eğer ki interneti kullanmıyorsanız hücresel veri
ağınızı devre dışı bırakmanızda fayda
var. Bu telefonun batarya tüketimini
ciddi oranda etkileyecektir.
Bunun yanı sıra bağlantı özelliklerinde dikkat edilmesi gereken bir
diğer kural da Wi-Fi ve Bluetooth
ayarlarıdır.
Eğer ki Wi-Fi kullanmadığınız bir
konumdaysanız Wi-Fi’ı tamamen
devre dışı bırakabilirsiniz. Her ne
kadar bir internete bağlı olmasa
da çevredeki Wi-Fi ağları otomatik
olarak tarandığından telefonunuz
daha fazla şarj tüketecektir. Aynı
durum Bluetooth için de geçerli.
Eğer ki kullanmıyorsanız, o anda
ihtiyacınız yoksa devre dışı bırakmanızda fayda var.

Koyu modu etkinleştirin

Eğer telefonunuzda en güncel işletim sistemi yer alıyorsa muhtemelen
“koyu mod tema” özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu koyu mod özelliği,
telefonunuzdaki birçok öğede açık
renklerden daha çok koyu renklerin
kullanılmasını sağlar. Bu da telefonunuzun ekranındaki birçok pikselin
daha az ışıkta çalışmasına olanak
sunar. Dolayısıyla pil ömrünüz ciddi
oranda artış gösterir.

Kullanmadığınız
uygulamaları kapatın

Telefonunuzda çok fazla uygulama
kullanıyorsanız, özellikle bu başlık
altında yazılanları dikkat etmenizi
tavsiye ediyoruz. Tabii bu çok fazla
uygulama kullanmayan insanların
batarya ömrünü de etkileyecektir.
İlk olarak size tavsiyemiz, kullanmadığınız uygulamaları kapatmanız
olacak. Bunun yanı sıra mümkünse
telefonunuzun ayarlarına girip tamamen çalışmasını durdurabilirsiniz.
Uygulamalar, siz kullanmasanız
bile birçok bağlantı özelliğini aynı
anda kullanabiliyor. Bu bağlantılar
arasında internet ve GPS verileri de
yer alıyor. Bu da telefonunuzun daha
fazla enerji harcamasına sebebiyet
veriyor. Telefonunuzun daha uzun
bir pil ömrüne sahip olmasını istiyorsanız arka planda çalışan uygulamalara dikkat etmelisiniz.
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Bildirimleri azaltın

Özellikle çok fazla sosyal medya ve
iletişim uygulaması kullanıyorsanız telefonunuza bol bol bildirim geliyordur.
Bu durum, siz farkında olmasanız da
bataryanızın tükenmesine sebebiyet
verebilir. Bunu önlemek için bildirimleri sizin için önemli olmayan uygulamaların ayarlarına girip bildirimleri
devre dışı bırakabilirsiniz. Batarya
performansınızı daha da artıracaktır.

Arada telefonunuzu
yeniden başlatın

Samsung Galaxy S10+ 512 GB
Galaxy S10 ailesinin en büyük üyesi
sahip olduğu yüksek depolama alanıyla da kullanıcısının her talebine yanıt
veriyor. Galaxy S10+, 4.100 mAh’lik
batarya ile uzun pil ömrü sunuyor.

Telefonunuzu arada yeniden başlatmanız da uygulamaların enerji
tüketimi açısından oldukça önemli
bir kavram. Nadiren de olsa telefonunuzu kapatıp tekrardan açmanız, arka
planda yapılan işlemleri yenileyecektir.
Böylece telefonun hem batarya performansı hem de genel performansı artar.
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En iyi kameralı akıllı telefonlar | MOBİL HAYAT

EN İYİ
KAMERALI
AKILLI
TELEFONLAR
Cep telefonları yıllar önce
hayatımıza girdiğiniz yalnızca
‘Alo’ demek için kullandığımız
küçük teknolojik aletlerdi. Ancak,
zaman içinde değişim geçirdi.
Akıllanan telefonlar şimdilerde
‘Alo’ demenin yanında günlük
hayatımızı kolaylaştıran
birçok şeyi yapabiliyor.
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MOBİL HAYAT | En iyi kameralı akıllı telefonlar

B

ir kullanıcı akıllı telefonuyla günlük işlerinin önemli bir kısmını
halledebiliyor. Hatta oyun oynayıp, gündemde olan biteni de
telefon üzerinden kolayca takip edebiliyor. Akıllanan telefonların en önemli
yeteneklerinden biri de fotoğraf tarafında
ortaya çıkıyor.
Gün geçtikçe akıllı telefon kameraları
daha yetenekli bir hal alıyor. Şimdilerde
64 Megapiksel çözünürlüğe sahip kameraları konuşmaya başladık bile.
Dilerseniz daha fazla uzatmadan sizleri
yetenekli telefon modelleriyle baş başa
bırakalım. Bu arada kameraların diyafram değerlerinin ne kadar düşük olursa,
düşük ışıkta o kadar başarılı fotoğraflar
çekebildiğini de hatırlatalım.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 ailesi tanıtıldığında özellikle kamera yetenekleriyle öne çıkmıştı.
Ailenin en büyüğü olan Huawei P30 Pro
da tabii ki en iyi kameralı akıllı telefonlar
arasında kendine yer buluyor.
P30 Pro’nun arkasında dört kamera
kurulumu yer alıyor. 40 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya 20 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı
lens ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde 5x
optik yakınlaştırma sağlayan periscope
kamera ve ToF sensörü eşlik ediyor. Ana
kamerası f/1.6 diyafram genişliğine sahip
olan telefonun ultra geniş açılı lensinin
diyafram değeri ise f/2.2.
Ön tarafta yer alan 30 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.0 diyaframa sahip
kamera ise hem daha iyi öz çekimler
yapılmasını sağlıyor.

Samsung Galaxy S10 Plus

En iyi kameralı bir diğer akıllı telefon
modeli ise Galaxy S10 ailesinin en büyüğü
olan Galaxy S10 Plus. Bu modelde ise 12
Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Bu kameranın diyafram
değeri f/1.5 ile f/2.4 arasında değişebilen
geniş açılı bir lens olduğunu belirtelim.
Telefona ayrıca ana kameraya 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 telefoto ve 16
Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 ultra
geniş açılı kamera eşlik ediyor.
Önde yer alan 10 Megapiksellik f/1.9

18 | www.mediamarkt.com.tr

diyaframa sahip ana kameraya, 8 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılama
için kullanılan kamera eşlik ediyor.

Oppo Reno 10x Zoom

P30 Pro’ya rakip olan cihazda 48 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyaframa
sahip ana kameraya 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip 120 derece
geniş açılı kamera ve 13 Megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera eşlik ediyor.
Cihazın ön tarafında yer alan 16 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.0 kamera ise
79,3 derece görüş açısına sahip. Bu popup kamera özellikle 0.8 saniyede açılıyor
olmasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi, Mi 9 ile çoklu kamera trendine
uyan markalardan biri. Ana kamerası
48 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.75
diyafram değerine sahip telefonun ana
kamerası 4 kareyi bir araya getirebiliyor.
Bu sayede kullanıcı çektiği fotoğraflarda
daha fazla ayrıntı görebiliyor.
Bununla beraber, f/2.2 diyafram açıklığında olan 12 Megapiksel telefoto, f/2.2
değerindeki 16 Megapiksel ultra geniş açılı
kamera sensörü bizleri karşılıyor.
Ultra geniş açılı kamerasıyla 117 derecelik bir görüş açısını da kullanıcılara sunacak olan Mi 9’un üçlü kamerasının ayrıca
PDAF ve CDAF özelliklerine de sahip.
HDR destekli ön kamera 20 Megapiksel
çözünürlüğe f/2.0 diyafram değerine sahip.

iPhone XS Max

XS Max modelinin kameraları alan derinliği, portre fotoğraflar ve video kayıt
yetenekleri konusunda oldukça iddialı.
Telefonun arka kısmında, 2 adet 12 Megapiksel çözünürlük sunan kamera yer alıyor.
Bu kameralardan ilki, f/1.8 diyafram
derinliği, 28 mm geniş açı lens, 1/2.55
sensör boyutu, 1.4µm piksel boyutu ve
OIS gibi özellikler sunuyor. 12 Megapiksel
çözünürlüklü ikinci kamera ise telefoto yapıda. Bu kamera, f/2.4 diyafram derinliği,
52 mm lens, 1/3.4 sensör boyutu, 1.0µm
piksel boyutu, OIS ve 2x optik zoom gibi
özelliklere sahip.
Telefonun önünde ise 7 Megapiksel
çözünürlüğünde tek kamera var.
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Tatil çantanızı teknolojiyle hafifletin | TATİL KEYFİ

TATİL ÇANTANIZI
TEKNOLOJİYLE
HAFİFLETİN
Yoğun bir kış dönemini geride bıraktık. Aylar
öncesinden planlamaya başladığımız tatil
geldi çattı. Uzun süredir planını yaptığınız
tatile çıkmanın heyecanıyla son hazırlıklarını
yapanlardansanız, şu sıralar çantanıza neleri
alacağınızı düşünmeye başlamışsınız demektir.
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T

eknoloji hayatımızın hemen her
alanında bizimle. Durum böyle
olunca tatilde de yanımıza kıyafetten başka alacağımız yegane şey
teknolojik ürünler. Tatilde fotoğraf çekmek,
çekilenleri yedeklemek, müzik dinlemek
hatta gündemi takip etmek için ihtiyacımız
olan şey teknolojinin ta kendisi.
Birçok farklı sebeple kullanabileceğimiz teknolojik ürünler zaman zaman
bize cihaz karmaşası yaşatabiliyor. Tatile
çıkarken yanınızda birçok ürün götürmek
isteyebilirsiniz. Ancak, bunun çantanızda oluşturacağı ağırlığı da düşünmeniz
gerekiyor. Bu yüzden ‘yine’ teknolojiyi
kullanarak tatil çantanızı hafifletmeye
başlayabilirsiniz.

Her şey için
bir bilgisayar yeter

Günümüzde birçok farklı işlemi tek
bir cihazdan yapabileceğimiz teknolojik
ürünler var. Bunların başında tabii ki
dizüstü bilgisayarları sayabiliriz.
Masaüstü bilgisayarlardan taşınabilir
bilgisayarlara geçişimiz oldukça hızlı
oldu. İlk zamanlar dizüstü bilgisayarların çok da taşınabilir olmadığını kabul
etmek gerekiyor. Hem ağır hem de büyük
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dizüstü bilgisayarlar aslında ismen taşınabilir olsa da tatile götürmek için pek
fazla uygun değildi. Ancak günümüzde
durum öyle değil.
Dizüstü bilgisayarlar son yıllarda hem
küçüldü hem de hafifledi. Aynı zamanda
daha yetenekli ve güçlü hale de geldi. Bu
yüzden tatilde hem çantanızda yük olmayacak hem de birçok işi aynı anda yapabileceğiniz teknolojik ürünlerin başında
dizüstü bilgisayarları sayabiliyoruz. Eğer,
çok fazla fotoğraf çekmeyi seviyorsanız,
tatilde mutlaka o fotoğrafları yedekleyerek
akıllı telefonunuzda yer açmanız gerekiyor.
Bunun için de bir bilgisayar hayat kurtarıcı olabilir. Günümüzde bulut tabanlı
veri depolama teknolojisine olan ilgi de
artıyor. Ancak, bilgisayarınıza verilerinizi
depolarken bir yandan işlerinizi kontrol
edebilir, dünyada neler oluyor? sorusuna
internette gezinerek yanıt alabilirsiniz.
Hem Windows hem de macOS ekosisteminde kendi tercihinize göre uygun bir
dizüstü bilgisayar modeli bulmanız mümkün. İlk olarak hangi ekosistem ile devam
etmek istediğinize karar verip, ardından
bütçenize göre en uygun modeli seçebilirsiniz. Tatil çantanızı hafifletmek adına,
hafif modellere göz atmanızda fayda var.
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Tabletin hafifliği

Tatile giderken çantanıza bir dizüstü bilgisayar yerine tablet
koymayı da tercih edebilirsiniz. Ne kadar hafif
bir bilgisayar seçerseniz seçin yine
belirli bir ağırlığın altında olmayacağını kabul etmek gerekiyor. Ancak
tablet tarafında durum öyle değil.
Daha kompakt ve hafif olan tabletler
de tatilde işinizi görecektir. Tabii dizüstü bilgisayarlar kadar yetenekli olmayan
tabletlerle fotoğraflar yedeklemek gibi
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Karmaşaya son

işlemleri yapmakta zorlanabilirsiniz. Fakat, gündemi
takip etmek, maillerinizi kontrol
etmek, mail göndermek, oyun oynamak ve işinizle ilgili birçok şeyi yapmak
için tablet de yeterli olacaktır.
Tablet seçiminde de Android ya da
iOS ekosisteminden bir model tercihi
yapabilirsiniz. Burada da yine ilk olarak

hangi ekosistem ile devam
etmek istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Sonrasında bütçe
belirleyerek doğru tercihi yapabilirsiniz.
Bu arada iOS ekosisteminden
bir akıllı telefonunuz varsa, tabletinizi de
iOS tarafından tercih etmeniz iki cihaz
arasındaki iletişim açısında işinizi kolaylaştıracaktır.

Telefon, tablet, kablosuz kulaklık ve kablosuz hoparlör gibi şarj etmeniz gereken
birden fazla cihazınız varsa, bunlar için
USB Hub kullanabilirsiniz. Böylece birden
fazla şarj adaptörünü çantanıza yerleştirmek zorunda kalmazsanız. USB Hub’ın kaç
girişinin olacağına elinizdeki cihazların
sayısına göre karar vermeyi unutmayın.
Böylece herhangi bir cihazınızın dışarıda
kalma ihtimali ortadan kalkar.
Tatil, yılın yüklerinden kurtulduğumuz,

koca
bir
yılın
yorgunluğunu attığımız önemli bir
dönemi. Bu yüzden
tatile giderken omuzlarınıza yük yapacak eşyaları çantanızdan çıkarmayı
unutmayın. İyi tatiller...
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Cebimizde akıllı
telefonlarımız durduğu
sürece, ﬁlmlerimiz,
dizilerimiz, e-kitaplarımız
ve video oyunlarımız da
bizimle. Peki bu yaz pilajda
ve havuz başında hangi
dijital kültür ürünlerine
zaman ayıralım?

P

lajda şemsiyenin altında zaman geçirmek
için güzel bir seçenek, yıl boyunca kaçırdığınız dizileri izlemek olabilir. Bunun için
sadece Netflix’e muhtaç değilsiniz. Türk Tv
kanallarının web sitelerinde hem devam eden hem
bitmiş dizilerin tüm bölümleri yer alıyor. Eğer merak ettiğiniz, kaçırdığınız bölümler varsa, izlemek
için tam zamanı.
Eğer Netflix’i tercih edersiniz Dark ve Stranger
Things dizileri, tüm gizemiyle seyircilerini heyecanlandıran yapımlar. Henüz ilk sezonlarına başlamadıysanız bile bu dizilerden heyecanla bahsedildiğini
duymuş olmalısınız. Yabancı boyutlar, gizemli olaylar, hatta ürkütücü doğa üstü canavarların yer aldığı
dizilerde bolca çocuk karakter de görebilişiniz ama
diziler kesinlikle çocuk dizisi değil, o konuda içiniz
rahat olsun.
Eğer fantezi/korku dizileri size göre değilse, içinde
aşk, heyecan, kovalamaca dolu sürükleyici bir soygun
öyküsü olan La Casa De Papel’in üçüncü sezonu bu
yaz yayına girdi. Diziyi hala izlemediyseniz tavsiye
ediyoruz. Bir grup usta hırsızın, İspanyol merkez
bankasını soyma girişimi, aslında sadece bir soygun öyküsü de değil. Finans sistemine yönelik ağır
eleştiriler taşıyan dizi hırsızları modern dünyanın
Robin Hood’u gibi kurguluyor.
Heyecanlı bir Viking öyküsü izlemek isterseniz, çok beğeni toplayan ama adı çok popüler
olamayan The Last Kingdom’u mutlaka
tavsiye ederiz. İngiltere’de Vikingler tarafından kaçırılan bir çocuğun Vikingler’in
elinde savaşçı olarak büyüdükten sonra
İngiltere’yi kurtarmak için Vikinglerle
savaşa tutuşmasını anlatan dizi son
derece başarılı bir yapım.
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Huawei P30 Pro
Leica Dörtlü
Kamera Sistemi’ne
sahip P30 Pro,
fotoğraflarınızla
dünyayı bütünüyle
keşfetmenize
yardımcı oluyor.

Sinema filmleri artık neredeyse beyaz perdeye
çıkmadan Netf lix’te yayınlanır oldu. Netf lix’te
hala önemli sinema filmlerini bulabilirsiniz. Ayrıca
Netflix’in kendi yapımı olan sinema filmlerini de
hiç küçümsemeyin zira bu filmler de Oscar adayı
olmaya başladı. Netflix’te dikkatinizi çekecek filmlerden biri, Samuel L. Jackson’ın başrolünü oynadığı
2019 yapımı Shaft… Ünlü siyahi dedektik karakteri
Shaft’ın öyküsünü yeniden sinemaya taşıyan Shaft
hem aksiyon hem de komedi unsurları barındırıyor.
Tam yaz neşesi. Ayrıca, beyaz perdede kaçırdığınız
pek çok filmi izlemek için de güneş şemsiyesinin
altındaki saatler güzel bir fırsat olabilir.

e-Kitap

Eğer dizi veya film değil de, klasik plaj ve havuz
başı aktivitesi olarak kitap okumayı tercih edersiniz,
e-kitapları mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.
Eğer yeni anne baba olduysanız veya anne baba
olmayı planlıyorsanız Hal Edward Runkel’ın “Bağırmayan Anne Baba Olmak” kitabını telefonunuz
üzerinden kolayca okuyabilir, sahil dinlenceniz sırasında da bitirebilirsiniz.
Diğer bir e-kitap ise, çok satan Olasılıksız isimli
romanın yazarı Adam Fawer’ın April Yayıncılık’tan
çıkan Empati isimli kitabı olabilir. Empati yeteneği
insanın daha mutlu bir yaşam sürmesi, çevresiyle
daha sağlıklı iletişim kurması için çok önemli. Bu
konuda kendinizi geliştimek, bildiklerinizin üzerine fazlasını katmak isterseniz, kitabı tavsiye ederiz.

Oyunlar

Tatilde bile elinizden düşürmeyeceğiniz mobil
oyunlar arıyorsanız, size birkaç eğlenceli tavsiyemiz
olacak. Öncelikle, çok oyunculu strateji oyunlarından uzak durmanızı tavsiye ederiz zira siz tatilde
eğlenip yüzüyorken, bütün gün ekran başında olan
rakiplerinizin savunmasız buldukları kalelerinize
saldırmaları hoşunuza gitmeyebilir. Ama tatilde,
tek kişilik offline oyunlardan çok keyifli seçenekler
bulabilirsiniz.
İlk tavsiyemiz, Fallout Shelter olacaktır. Nükleer
savaştan kurtulan insanları yer altında bir korunakta
toplayıp hayatta kalmaları için korunağı geliştirmeye
çalıştığınız oyun hem çok kaliteli, hem de çok sürükleyici mini bir oyun.
Telefonunuzun kapasitesi izin veriyorsa ve konsol
kalitesinde bir FPS oynamak isterseniz Shadowgun
Legends size çok hoş vakit geçirtebilir. Oyun grafik kalitesi kadar güçlü senaryosuyla da oyuncuları
tatmin ediyor.
Biraz daha stratejik bir oyun arıyorsanız, dünyayı
yok edebilecek ayarda salgın hastalıklar yaratmaya
çalışan kötü niyetli bir organizasyonu yönettiğiniz
Plague, Inc. yıllardır video oyun severlerin en sevdiği, en yaratıcı oyunlardan biri. Tabi bunun bir oyun
olduğunu unutmamak lazım.
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ÇILGIN
SMOOTHIE’LER
AĞUSTOS
GÜNEŞİNE
KARŞI

Taze yaz meyveleri yoğun lezzetleriyle
bütün yıl beklediğimiz tatlı bir
heyecan gibidir. Ama onları sadece
buzdolabında bekletip dilimleyerek
yemek zorunda değiliz. Smoothie haline
dönüştürdüğümüz meyveler hem evde
zevkle tüketebileceğimiz hem de plaj
çantamızda kolayca taşıyabileceğimiz bu
formuyla keyﬁmizi yerine getirecekler.
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Karpuzlu
Smoothie
Karpuz çok lezzetli bir yaz
meyvesidir ama onu hiç Smoothie olarak tüketmiş miydiniz? Mutlaka denemelisiniz.
Blender’ınıza bir su bardağı
sütle, karpuz parçaları koyun
ve çalıştırın. Tadını hafifletmek
isterseniz bu karışıma yarım
limon da ekleyebilirsiniz. Eğer
hemen tüketeceksiniz, Blender’a
buz parçaları da koyabilirsiniz.
Daha sonra tüketeceksiniz karışımı buzsuz şekilde hazırlayıp
buzdolabında bekletebilirsiniz.

Muz, avokado ve ıspanak
Smoothie yaparken muz çok baskın bir tat verir ve diğer tüm meyvelerin tadını bastırabilir. Eğer muz tadını
içeceklerde çok sevmiyorsanız Smoothie’lerinizden muzu
uzak tutmalısınız. Ama seviyorsanız da, muza bir yumuşamış avokado ve biraz ıspanak hatta dilerseniz, biraz da
limon ekleyerek yarım bardak sütle beraber lezzetli bir
içecek oluşturabilirsiniz.

32 | www.mediamarkt.com.tr

| 33

MUTFAKTA YAŞAM | Çılgın SmoothIe’ler Ağustos güneşine karşı

Çılgın SmoothIe’ler Ağustos güneşine karşı | MUTFAKTA YAŞAM

Şeftalili Smoothie
Yazın en güzel meyvelerinden şeftalinin
Smoothie’si de çok lezzetli olur. Bir bardak
süte şeftali parçaları ekleyin ve Blender’dan
geçirin. Dilerseniz bu karışıma ağız tadınıza göre ekşi meyveler eklemek de farklı
bir lezzet yaratmanıza yardımcı olur.

Muz ve yer fıstığı
100 gr kadar soyulmuş taze yer fıstığını
bir bardak süt ve muz parçaları ile Blender’dan geçirin. Karışım krem kıvamını
aldığında Smoothie’niz hazır. Muz tadı
ağır gelirse limonla lezzeti hafifletebilirsiniz veya dilerseniz biraz
kakao ekleyerek çikolatalı bir
Smoothie elde edebilirsiniz.

Arzum Shake’n Take Blender

Mutfakların vazgeçilmezi olan blender,
yaz ya da kış her daim sizin yanınızda. ARZUM AR1032 Shake’n Take de
taşınabilir haznesi ile tazeliği yanında
taşımak isteyenlerin imdadına yetişiyor.
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Bosch Sandık Tipi
Derin Dondurucu
Tercihini sandık tipi
derin donduruculardan
yana kullananlar için
Bosch derin dondurucu
oldukça ideal. 151
kilogram kapasiteli derin
dondurucunun enerji
sınıfı da A++
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SİZ SERİNLİYORSUNUZ,
PEKİ YA YİYECEKLER?
Havalar artık iyiden iyiye ısındı. Yazın en sıcak günlerini
yaşamaya başladığımız Ağustos ayında kendimizi serinletmek
için evimize vantilatör ya da klima satın alıyoruz. Özellikle tatile
çıkamayan birçok kişi için vantilatör ya da klimanın yiyecek
içecek kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yiyecek içecek
demişken, siz serinlerken onlar ne durumda?
| 37
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Siemens Çekmeceli
Derin Dondurucu
360 litre iç hacme sahip 7
çekmeceli noFrost derin
dondurucu dondurulmuş
gıdalarınızı güvenle
saklamak için ekstra
fazla alan sunar.

Ö

zellikle yiyeceklerin bozulmaması için iyi soğutan bir buzdolabına ihtiyaç var. Ancak bazı
yiyecekler için buzdolaplarının
dondurucu kısımlarının yetersiz kaldığını kabul etmek gerekiyor. Özellikle
et ürünlerini toptan alanlar ya da sebze
ve meyveleri mevsiminde saklayarak,
mevsim dışında yemek isteyenler için
bir derin dondurucu ihtiyacı öne çıkıyor.
Ekonomik olarak oldukça faydalı olan
derin dondurucularla yaz mevsiminde
alıp sakladığınız meyve ve sebzelerinizi
kış aylarında keyif le tüketebilirsiniz.
Bu durum tabii ki tam tersi koşullarda
da geçerli.
Bir derin dondurucu satın almaya karar
verdikten sonra kendinize bazı sorular
sormanızda fayda var. Bu aşamada ürünün enerji tüketim sınıfına, bütçenize,
ürünü saklama süresine, şoklama özelliği olup olmadığına ve garanti süresine
dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun yıllar
kullanacağınız bir ürün satın alacağınızın
bilincinde olarak tüm bu sorulara doğru
cevapları bulmalısınız.

Dikey mi, yatay mı?

İki farklı derin dondurucu tasarımı
bulunuyor. Dikey ve yatay derin don-
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durucu seçeneklerinden evinize ya da
derin dondurucuyu koyacağınız yere en
uygun olanını seçmelisiniz. Burada yatay
derin dondurucularda gıdaların üst üste
konulmasından dolayı kullanımının biraz
daha zorlaştığını söyleyebiliriz. Fakat,
yatay derin dondurucuların enerji tüketimi açısından daha avantajlı olduğunu
da kabul etmek gerekiyor. Kapağın üst
kısımda yer aldığı yatay derin dondurucularda soğuk hava daha başarılı bir
şekilde korunabiliyor.
Dikey derin dondurucu modellerinin
ise kapladığı yer bakımından avantajlı
olduğunu söyleyebiliriz.

Güneşten uzak olsun

Derin dondurucuları genellikle mutfakta konumlandırıyoruz. Ancak, yer
belirlerken de bazı noktalara dikkat etmek
gerekiyor. Derin dondurucuların özellikle doğrudan güneş almayan bir noktada konumlandırılması gerekiyor. Eğer
evinizde kiler ya da kapalı balkon varsa
derin dondurucu için en ideal yerlerin
burası olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
Başta da dediğimiz gibi enerji tüketimi de son derece önemli. Tercihinizi
yaparken az enerji harcayan A serisi
modellerden birini seçmenizde fayda var.

Enerji sınıfına özellikle yüksek elektrik
faturalarıyla karşılaşmamanız için dikkat
etmeniz gerekiyor.
Derin dondurucu satın alma sebebinizin mutlaka tasarruf olması gerekiyor.
Tasarrufa önem vererek aldığınız ürünün
sizi her açıdan destekleyeceğinden emin
olmalısınız. Bu yüzden az enerji harcayan modellerin her zaman bir adım önde
olduğunu söyleyebiliriz.

Markaya dikkat

Satın alma tercihi yaparken, marka da
son derece önemli. Tercihinizi güvendiğiniz bir markadan yana kullanmanızda
fayda var. Ayrıca seçeceğiniz markanın
satış sonrası desteğine ve Türkiye’deki
servis ağına da ayrıca dikkat etmeniz
gerekiyor. Herhangi bir sorun olduğunda doğrudan muhattap bulabilmenin
önemini satın almayı tamamlamadan
farkına varmalısınız.
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FOTOĞRAF
MAKİNELERİ
LED LAMBA İLE
GELECEK
Fotoğraf makinelerinde bütünleşik
olarak LED lamba teknolojisi
kullanılmaya başlanıyor.
Artık videolar ve fotoğraﬂar
daha aydınlık olacak.

40 | www.mediamarkt.com.tr

| 41

OBJEKTİF | Fotoğraf makineleri LED lamba ile gelecek

L

ED teknolojisi özellikle fotoğraf ve
video alanında devrimsel yenilikler
getirdi. Eskinin büyük, hantal, ağır
ve yüksek enerji tüketen aydınlatma sistemlerinin yerine günümüzde
ağırlıklı olarak LED lambalardan oluşan
ürünler kullanılıyor. Elbette halen standart aydınlatma çözümleri de fotoğraf
ve videoda tercih ediliyor. Ama özellikle
konu video olduğunda LED lambaların
pazarda hakimiyeti söz konusu.
Günümüzde birkaç LED’in bir araya
geldiği lambalar olduğu gibi binlercesinin birlikte kullanıldığı profesyonel
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çözümler de var.
Bugüne kadar harici çözümler olarak
karşımıza çıkan LED lambaların fotoğraf
makinelerine entegre olmasının yolu açıldı.
Fotoğraf teknolojileri üreticisi Canon’un
aldığı bir patent bize bu teknolojinin önümüzdeki günlerde fotoğraf makinelerinde
de kullanılabileceğinin sinyallerini verdi.

Fotoğraf makineleri
LED lamba ile gelecek!

Canon’un Japonya’da aldığı bir patente
göre firma önümüzdeki dönemde DSLR
modellerinde bulunan ve popup adı ve-
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rilen mekanizma ile açılıp kapanabilen
flaşlara bir de LED lamba entegre edecek.
Ortaya çıkan patente göre bu teknoloji
standart Xenon flaş teknolojisi ile birlikte
kullanılacak.
Yani bu patent hayata geçerse fotoğraf
makinesinde hem LED lamba hem de
Xenon flaş bir arada bulunacak.
Patentte kullanılan imajlara bakacak
olursak bu teknolojinin ilk etapta DSLR
modellere geleceğini söyleyebiliriz. Elbette
bu teknolojinin patentini alan Canon bunu
aynasız fotoğraf makinesi modellerinde
de kullanabilir.
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LED lamba kullanımının olası
sorunları

Öncelikle LED lambaların gücü ile ilgili
bir sıkıntı var. Bu tarz lambaların aydınlatma gücü fotoğraf modunda çok yüksek
olmayacaktır. Ayrıca LED lambaların etki
mesafesi de Xenon flaşlar kadar yüksek
değil. Ayrıca LED lambalar ısındıkları için
ısının uzaklaştırılması ya da bulunduğu
ortamın soğutulması gerekiyor. Canon
patentte bu ısının uzaklaştırılması için
özel bir tasarım yaptığı için burada bir
sorun kalmadığını düşünebiliriz.
Etki mesafesi için de LED lambanın ağırlıklı olarak video modunda
kullanılacağı ve temel bazda bir
aydınlatma sağlayacağını öngörü-
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yorum. Zaten LED lambanın kullanılacağı
alan küçük olduğu için bir tane yüksek
güçlü LED lamba bulunacak burada. Bu
da gücünün zaten sınırlı olacağı anlamına
geliyor. Yani günü kurtarmak ve küçük
aydınlatma işleri için bu LED lamba tercih
edilebilir. Ancak büyük işler ya da sürekli
kullanım için bu tarz bir çözüm yeterli
olmayacaktır.
Bir diğer sorun ise pil ömrü. Her ne
kadar az enerji tüketiyor olsalar da sürekli
kullanımda LED lamba fotoğraf makinesinin pil ömrünü azaltacaktır. Bu da
günlük kullanımda daha az fotoğraf ve
video çekebileceğiniz anlamına geliyor.
Şimdilik sadece Canon’un kullanmayı
planladığı bu teknolojinin önümüzdeki

dönemde farklı fotoğraf makinelerinde
de kullanılması muhtemel. Belki de önümüzdeki dönemde bu teknoloji sektör
standardı olabilir.

Fotoğraf makinelerinde LED
lamba işe yarar mı?

Bence bu teknolojinin fotoğraf makinelerine gelmesi iyi olur. Bugüne kadar bu
tarz çözümleri harici olarak kullanan biri
olarak ciddi bir fayda getireceğini düşünüyorum. Elbette bütünleşik bir çözüm
harici lambalarda olduğu gibi parlak ve
güçlü bir sonuç vermeyecektir. Ama günü
kurtarıp, fotoğraf ve videolarda bir noktaya
kadar fayda sağlayacağını düşünüyorum.
Işığınız bol olsun...
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TELEFONLARA
64 MP KAMERA
GELİYOR
Cep telefonu kameralarında yeni bir
dönem başlıyor ve çözünürlük 64 MP
gibi yüksek bir rakama çıkıyor.
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G

elişen teknoloji ile beraber fotoğraf
makineleri ile yarışır hale gelen
cep telefonu kameraları her geçen
gün yeni özelliklere kavuşuyor.
Günlük hayatımızın baş köşesine oturan
bu minik yardımcılarımız sadece iletişim
değil fotoğraf ve video ihtiyaçlarımızı da
fazlasıyla karşılıyor.

64 MP dönemi

Cep telefonlarında çok yaşanmasa da bir
kamera çözünürlüğü rekabeti var. Günümüzde en yüksek çözünürlük 48 MP olarak
belirlenmiş durumda. Sony IMX 586 isimli
kamera sensörü tarafından sunulan bu çözünürlük günümüzde birçok cep telefonu
kamerasında kullanılıyor. Ayrıca Samsung’un
da ISOCELL Bright GM2 isimli 48 MP çözünürlük sunan bir sensörünün bulunduğu
da belirteyim.
Elbette akıllara ‘küçük bir sensör bu kadar
yüksek çözünürlük nasıl üretebiliyor’ sorusu
geliyordur. Bunun cevabı basit: Bu sensörler
görüntüyü çoğaltıyor. Yani aslında daha düşük çözünürlükte çalışıyorlar fakat özel bir
teknikle görüntüyü çoğaltarak daha yüksek
çözünürlükte çıkış veriyorlar. Bu yöntem
interpolasyon yani yazılımla çözünürlük
yükseltmekten daha iyi sonuç verdiği için
(zira sensör seviyesinde yapılan bir düzenleme var) markalar tarafından tercih ediliyor.
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Samsung ise duyurduğu yeni sensörü ile
cepte çözünürlük çıtasını biraz daha yükseltiyor. Firma tarafından geliştirilen Samsung
ISOCELL Bright GW1 sensörü ise 64 MP
çözünürlük sunacak. Markanın Tetracell
adını verdiği özel bir teknolojiye sahip olan
bu sensör aslında 16 MP çözünürlük sunuyor.
Tetracell teknolojisi ve özel bir piksel birleştirme algoritma kullanan Samsung’un 64 MP
çözünürlük sunan bu sensörü fotoğrafı çok
daha yüksek çözünürlüklü bir hale getiriyor.
Elbette bu tarz bir sensörle elde edilen
fotoğraflar gerçek bir 64 MP kalitesi sunmayacaktır. Ancak cep telefonu kamerasının
alanı, sensörün büyüklüğü düşünüldüğünde
bu şartlar altında alınabilecek en iyi sonucu
vereceğini söyleyebilirim. Benzer durum
halen kullanımda olan 48 MP çözünürlük
sunan sensörlerde de karşımıza çıkıyor.
Elde edilen sonuçlar gerçek 48 MP kadar iyi
değil ama interpolasyon ile üretilenlerden
de daha iyi.
Samsung’un sensörünün kabiliyetleri
sadece fotoğraf ile sınırlı değil. Bu yeni
sensör aynı zamanda Full HD formatında
480 kare ağır çekim video kayıt edebilme
imkanı da sunuyor.
Bu yeni 64 MP çözünürlüklü sensörlerin üretiminin başladığını belirteyim. Bu
sensörü kullanan cep telefonlarının ise bu
yılın yarısından itibaren satışa sunulması
bekleniyor. Yani Ağustos ya da Eylül aylarıyla
beraber bu tarz cep telefonlarını görebilme
ihtimalimiz var.
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TATİLE
GİDEMEYENLER İÇİN
EĞLENCE REHBERİ
Yılın tüm yorgunluğunu atmak için uzun zamandır
yapılan tatil planları sonunda gerçekleşiyor.
Birçok kişi tatile çıkacağı günü iple çekerken,
çeşitli sebeplerden dolayı tatile çıkamayan
insanların sayısı da bir o kadar fazla. Durum böyle
olunca insanların tatilde yaşadığı mutluluğu bir
şekilde evine getirmesi gerekiyor. Bu aşamada da
hayatımızın birçok kısmında olduğu gibi teknoloji
yanımızda oluyor. Teknolojik ürünler zihnimizi
boşaltmak için bize yardımcı olurken, diğer
yandan da keyiﬂi vakit geçirmemizi sağlıyor.
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T

atile çıkmak koca bir yılın yorgunluğunu atmak için kesinlikle en iyi
yol. Ancak bu her zaman mümkün
olmuyor. Birçok sebepten dolayı tatil
planları yapamayabiliyoruz. Tatile
çıkamasak da hepimizin yılın
yorgunluğunu atmak için
yeniliklere ihtiyacı oluyor.
Tatile gidemeyenler
eğlenceyi evine taşıyabiliyor. Peki, bu nasıl
olacak? Aslında bunun
için birçok teknolojiyi saymak mümkün.
Şimdi isterseniz bu

teknolojilere yakından bakalım.

Oyunların büyülü dünyası

Evde eğlence denince akla gelen ilk şey
tabii ki konsollar. PlayStation ve Xbox’ın
başı çektiği konsollar, evde keyifli vakitler geçirmenizi sağlayabilir. Binlerce
oyunun bulunduğu PlayStation ve Xbox
dünyasında zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınızdan eminiz.
Aksiyondan spora, stratejiden maceraya
zevkinize uygun birçok farklı kategoride
iki ekosistemde de oyun bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir oyunu
seçin ve kendinizi oyunların
büyülü dünyasına bırakın.
Artık konsollar genellikle yanında

en az bir oyun ile birlikte satılıyor. Seçiminizi yaparken, zevkinize uygun planı tercih
ettiğiniz takdirde bir süre daha tekrar oyun
alma ihtiyacınız da olmayacaktır. Ayrıca,
mutlaka ikinci bir kumanda kolu satın
almanız gerektiğini unutmayın. Her ne
kadar oldukça eğlenceli birçok tek kişilik
oyun olsa da, iki ya da daha fazla kişi ile
oyunu oynamanın eğlenceyi katlayacağını
kabul etmek gerekiyor.

Diziler ve filmler emrinizde

Evde eğlence denilince ilk olarak akla
konsollar gelse de eğlence yalnızca konsollarla sınırlı değil. Bunun için kendinizi
dijital içeriklerin dünyasına da bırakabilirsiniz. Burada akıllı televizyondan
akıllı telefona ya da tablete kadar farklı
alternatifleriniz bulunuyor.
YouTube ve Netflix gibi online içeriklerin olduğu mecralarda kendinizi eğlen-

Russel Hobbs
Öğütücülü Kahve Makinesi
Russel Hobbs Öğütücülü Kahve
Makinesi, kendi çekirdeğini kendisi
öğütenler için ideal. 1.5 litre su
haznesine sahip makine ev keyfinizi
maksimuma çıkarabilir.
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ceye kaptırabilirsiniz. Netflix’ten dizi ya
da film izleyebilir, YouTube üzerinden
sevdiğiniz YouTuber’ların videolarını
takip edebilirsiniz.
Tüm bu içerikleri takip etmek için akıllı
telefon yeterli olsa da en üst düzey eğlencenin büyük ekranlı bir akıllı televizyon

56 | www.mediamarkt.com.tr

ile yaşanacağını söyleyelim.
Günümüzde her bütçeye uygun bir akıllı
televizyon bulmak mümkün. Satın alacağınız bir akıllı televizyon size eğlencenin
kapılarını açabilir. Ailenizle birlikte keyifli diziler ve filmler seyrederken, diğer
yandan da oyunların eğlenceli dünyasına
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giriş yapabilirsiniz.

Hafta sonu partilerine
hazır mısınız?

Ailenizle ve sevdiklerinizle eğlenceli
vakit geçirmenin bir diğer yolu da ev
partileri. Burada da ihtiyacınız olan şey

başarılı bir ses sistemi.
Tüm haftanın yorgunluğunu haftasonu
düzenleyeceğiniz bir ev partisiyle üzerinizden atabilirsiniz. Hem haftayı keyifli bir
şekilde kapatır, hem de tatile giden tanıdıklarınızın attığı fotoğrafları beğenmek
yerine kendi eğlencenize odaklanırsınız.

Ses sistemlerinde bütçe meselesi aslında
biraz karışık. Hi-Fi bir ses sistemi için
önemli ödemeler yapmanız gerekebilir.
Ancak evinizin büyüklüğünü hesaba
kattığınızda ihtiyacınız olan ses sistemini
daha ekonomik fiyatlarda bulabilirsiniz.
Taşınabilir ve kablosuz ses sistemlerinin

yanında mikro ve mini müzik sistemlerini
de listenize ekleyebilirsiniz.
Ev partilerinden daha çok evde sinema ve
dizi keyfi yaparak haftanın yorgunluğunu
atmak istediğiniz takdirde tercihinizi ev
sinema sistemlerinden yana kullanmayı
düşünebilirsiniz.
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5 ADIMDA
DAHA SAĞLIKLI
KLİMA KULLANIM
REHBERİ

Klimalar yaz kış evimizde iklimlendirmeyi
sağlayan çok faydalı cihazlar. Ancak
onları doğru kullanmayı bilmek gerekiyor.
İşte klima kullanırken aklımızda durması
gereken o kurallar.
58 | www.mediamarkt.com.tr
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yazın yukarı, kışın
1Klima
aşağı üflemeli

Klima yazın soğuk hava üflerken kanatçıklarını tavana doğru vermelisiniz.
Bu sayede klima önünde oturanlar hasta
olmadan oda sağlıklı şekilde soğur. Kışın
ise sıcak havayı yere doğru vererek tüm
odayı daha efektif ısıtabilirsiniz.

60 | www.mediamarkt.com.tr

2Havanın nemini alın

Yaz aylarında havanın nemli olması
nedeniyle sıcaklık daha fazla hissedilir.
Klimanızda nem oranını düzenleme yeteneği varsa odadaki havanın nemini de
normal seviyeye indirin. Böylece klima
odayı soğuturken daha az enerji harcar.
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sıcaklığı ile enerji
3Oda
tasarrufu

Odanın sıcaklığını ezbere değiştirmek
yerine, klimanın her 1 derece soğutma ve
ısıtma işlemi için %10 daha fazla enerji
harcayacağını hesaplayın ve ona göre
bütçeniz için de uygun olan doğru oda
sıcaklığını bulun.

engelleyin
4Güneşi
tasarruf edin

Güneşin odaya doğrudan vurduğu çok
sıcak günlerde, klima bir yandan odayı
soğutmaya çalışırken güneş de dışarıdan odayı ısıtır. Bu da klimanın daha
fazla çalışması anlamına gelir. Sıcak ve

güneşli günlerde mümkün olduğunca
odanın kalın perdelerini kapatarak güneş
ışınlarının odaya ulaşmasını engellerseniz, daha performanslı bir soğutma
mümkün olur.

5Fitreleri temizleyin

Klimanızın filtrelerinde düzenli
olarak toz birikir ve hava girişini engeller. Filtreleri temizlemek için her sezon
başında yetkili servis çağırabileceğiniz
gibi pratik şekilde temizlenen filtrelere
sahip bir modelse sizi de temizliğini düzenli yapabilirsiniz.
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EN İYİ MOBİL
MÜZİK DÜZENLEME
UYGULAMALARI
Sosyal medyada video içerikleri
en fazla ilgiyi çekiyor olabilir
ama video paylaşımların başarısı
aynı zamanda ses kalitesiyle
de yakından bağlantılı. Peki ses
kayıtlarınızı ve hatta belki de
kendi şarkılarınızı, bestelerinizi
mobil cihazlarınızda nasıl pratik
biçimde düzenleyebilirsiniz? İşte
mobil cihazların en başarılı ses
düzenleme uygulamaları.
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WaveEditor

En başarılı mobil ses editörlerinden
olan WaveEditör ile isterseniz çektiğiniz
videoların üzerine sonradan konuşmalarınızı ekleyin, dilerseniz yeni bestelediğiniz
şarkıyı gitarınızla tıngırdattıktan sonra
düzenlemesini yapın. Uygulama ayrıca 30
popüler ses formatı ile çalışmayı da mümkün kılıyor. Uygulama ücretsiz kullanıla-
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biliyor ancak gelişmiş özellikleri açarak
daha profesyonel bir kullanım yapmak
isteyenler lisans ücreti ödemek zorunda.

MP3 Cutter and
Ringtone Maker

Telefonunuzdaki MP3 şarkıları kesip
biçip fon müziği yapmak veya telefondaki kontak kişileriniz için zil tonuna
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dönüştürmek mi istiyorsunuz? Aradığınız
uygulama bu. Yine de dikkatli olun telifli
şarkıları sosyal medyada yayınlamak önce
içeriklerinizin silinmesine, ardından da
hesabınızın banlanmasına neden olabilir.

Mstudio

En gelişmiş mobil ses editörlerinden
biri olan Msstudio ile mobil cihazınızda

bir şarkıyı baştan sonra düzenleyebilir,
kendi profesyonel ses kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Telefonunuzun işlemcisi
biraz güçlü olursa tadından yenmez.

Voice PRO

100 farklı formatta ses kaydetmeye izin
veren Voice Pro ayrıca bu ses dosyalarını
doğrudan Google Drive ve Dropbox gibi

bulut kaynaklarına da gönderebiliyor. Mobil bir cihazda ses düzenleme konusunda
en fazla yeteneğe sahip uygulamalardan
biri olan Voice PRO aynı zamanda ses
kayıtlarını 40 farklı dilde yazılı metine
de dönüştürebiliyor. Ancak uygulamanın
ücretsiz versiyonu bulunmuyor. Yine de
geniş yeteneklerinin yanında 22 dolarlık
ücreti çok sayılmaz.

Audio Evolution
Mobile Studio

Çok güçlü bir arayüz sunan uygulama,
çok gelişmiş bir düzenleme aracı. Müzik
dosyalarını kesip biçip yeniden düzenlerken kullanılacak çok sayıda araca sahip
uygulama ile videolarınızın arka planına etkileyici ses ve müzikler eklemeniz
mümkün oluyor.
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FRANSA’NIN SPIELBERG’Ü

LUC BESSON

Sinema dünyasına damga vurmuş birçok yönetmen bulunuyor.
Tüm dünyayı etkilemeyi başarmış Hollywood ﬁlmlerinin arkasında
mutlaka efsanevi bir yönetmen yer alıyor desek çok da yanılmayız.
Kimi yönetmenler doğrudan Hollywood dünyasının içine doğsa
da bazıları kendi kültürlerini Hollywood ile harmanlayarak ortaya
başarılı işler çıkarıyor. Bu yönetmenlerden biri Luc Besson. Fransız
sinemasını Hollywood dünyasıyla bir araya getiren Besson’un
ismini sinema tarihinin unutulmaz ﬁlmlerinde görüyoruz. Evet, bu
hafta konuğumuz Fransız yönetmen Luc Besson.
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1

959 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te
dünyaya gelen Besson, kariyerinin ilk
adımlarını, kendi de farkında olmadan,
okul yıllarında atıyor. Le Grand Bleu
ve The Fifth Element filmlerinin taslaklarını
daha okul yıllarındayken hazırlayan Besson,
uzman deniz biyoloğu olma hayalinden,
geçirdiği bir kaza sonucu vazgeçmek zorunda kalır. Ünlü yönetmenin yönetmenlik
macerasına başlangıcı da aslında bu olaydır.
Hayallerine veda eden Besson, sonrasında
rotasını sinemaya çevirir. Sinemaya olan ilgisi
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günden güne artan Luc Besson sonrasında
Amerika Birleşik Devletleri’nin yolunu tutar.
Geçen üç yılın ardından Fransa’ya döndüğünde ise kendi yapım şirketi olan Les Films
de Loups’u açar.
Hollywood yapımı filmlerden oldukça
etkilenen Besson’un yaptığı hemen hemen
her filmde bu etkiyi görmek mümkün.
Fransa’da Amerikan filmleri yapan yönetmen olarak tanınmaya başlayan yönetmen, için Fransa’nın Steven Spielberg’ü
benzetmeleri bile yapılır.
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Luc Besson’un uzun metrajlı film macerası 1983 yılında Le Dernier Combat
ile başlar. Sessiz çekilen bu film Avoriaz
Bilim Kurgu Film Festival’inden iki ödülle
dönmeyi başarır. İlk filmin üzerinden
iki yıl geçtikten sonra Paris metrosunda
geçen mizahi bir suç filmi olan Subway
ile beyaz perdeye tekrar dönen Besson’un
bu filmi Fransa’nın kült filmleri arasına
ismini yazdırır.
1988 yılına gelindiğinde çocukluk hayalini beyaz perdeye aktaran Besson, seyircileri Le Grand Bleu filmiyle selamlar.
Türkçesi Derin Mavi olan film, yönetmenin okul yıllarında taslağını oluşturduğu
filmlerden biri olma özelliğini de taşıyor.
Ünlü yönetmenin en çok bilinen filmi
ise 1990 yılında seyirciyle buluşuyor. Hükümet adına adam öldüren profesyonel bir
katilin hayatının anlatıldığı Nikita isimli
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Luc Besson | SES VE GÖRÜNTÜ

film tam da bu yıl vizyona giriyor. Yıldızı
o yıllarda daha da parlamaya başlayan
Besson, 1993’te bir dizinin çekimlerine
başlıyor. O zamanlar, yapacağı büyük
çıkıştan habersiz olan Besson, 1994’te
Leon isimli filmi seyirciyle buluşturuyor.
Jean Reno, Gary Oldman ve Natalie
Portman gibi isimlerin bir araya geldiği
film tüm dünyada büyük yankı buluyor.
Yönetmenin en kült filmlerinden biri olan
Leon’da yine profesyonel bir katilin (Jean
Reno) hayatına yakından bakıyoruz. Ancak bu kez ailesini öldürenlerden intikam
almaya çalışan küçük bir kız (Natalie
Portman) da senaryoya dahil ediliyor.
Ülkemizde 28 Nisan 1995’te Sevginin
Gücü ismiyle vizyona giren Leon, 8,6
IMDB puanıyla da başarısını somut olarak gösteriyor.
Luc Besson bilim kurguya olan merakını

da sinemaya aktarmaya karar verdiğinde
tarihler 1997’yi gösteriyordu. Başrollerinde
Milla Jojovich ve Bruce Willis’in yer aldığı
The Fifth Element ünlü yönetmene Cesar
ödülüyle birlikte birçok ödül getirdi.
Kariyerinde Arthur and the Invisibles isminde bir de animasyon film olan
Besson, 2014 yılında başrolünde Scarlett
Johnson’ın olduğu Lucy isimli bilim kurgu
filmiyle karşımıza çıktı. Aynı isimle ülkemizde de vizyona giren film IMDB’den
6,4 puan alsa da insan beyninin yüzde
10’unu kullanabildiği sözde-teorisinden
yola çıkmasıyla tüm dünyada ilgi çekmeyi başardı.
Fransa’daki sinema sektörünü ayakta
tutmak için çabalayan yönetmen bu sebeple sürekli olarak Hollywood kurallarını
uygulamaya çalıştı.
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LENOVO Legion Y530
Y530, ince çerçeveleriyle
neredeyse kenarsız 15 inç
FHD ekranına 2 milyonu
aşkın pikseli sığdırıyor.
Legion Y530 dizüstü
bilgisayarı, yüksek oyun
performansı ve taşıma
kolaylığı sunuyor.

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR MI,
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR MI?
Bu sıralar bir bilgisayara ihtiyacınız varsa kendinize
“masaüstü bilgisayar mı alsam, dizüstü bilgisayar mı alsam?”
sorusunu sık sık soruyor olabilirsiniz. Artık dizüstü bilgisayarların,
masaüstü bilgisayarların gücüne yetiştiği söyleniyor.
Fakat duruma bakıldığında öyle olmadığını rahatlıkla görüyoruz.

E

rgonomik açıdan her ne kadar dizüstü bilgisayar daha avantajlı olsa
da maalesef masaüstü bilgisayarın
verdiği performansı veremiyor.
Bunun en büyük sebeplerinden biri ise,
donanıma masaüstü bilgisayardaki kadar,
yer ayrılamaması ve masaüstü bilgisayarlara göre daha az enerji tüketmesi gerektiği.
Dizüstü bilgisayarlarda en hassas konulardan biri, enerji tüketimi. Dizüstü
bilgisayarların, pille ya da bir adaptörle
çalışmalarından dolayı, yüksek enerji
tüketimi ile çalışması mümkün değildir.
Bunun yanı sıra enerji miktarı artıkça,
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donanım tarafındaki parçaların da ısısı
bir hayli artar. Dizüstü bilgisayarların
daha kompakt yapıda olması ısı dağılımını
masaüstü bilgisayar kadar iyi de yapamaz.
Bu yüzden bilgisayarda video düzenleme, 3D modelleme gibi ağır programlar
kullanacaksınız, masaüstü bilgisayar
kullanmanız, sizin için daha avantajlı
olacaktır. Bilgisayarınızda ısınma çok
daha az olacaktır. Bu da daha uzun süre,
daha yüksek performans almanız anlamına geliyor.
Ancak dizüstü bilgisayarlarda durum
biraz daha farklı. Ekran kartı ve işlemci

üreticileri, mobil ürünlerini her ne kadar yüksek performans verecek şekilde
tasarlasa da masaüstü bilgisayarlardaki
performansı veremiyor. Bunun sebebi
ise dizüstü bilgisayarların yeterli enerjiyi
alamaması ve biraz daha fazla ısınması.
Dolayısıyla bilgisayarda uzun süre ağır
programlar kullanacaksanız dizüstü bilgisayarlar size yetersiz gelebilir. Masaüstü
bilgisayarlardaki performansı alamayabilirsiniz. Ancak “ağır programları çok fazla
kullanmıyorum, genelde gündelik işlerimi
halletmek istiyorum” derseniz dizüstü bilgisayarlar size fazlasıyla yeterli gelecektir.
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Oyun için dizüstü bilgisayar
alınır mı?

Son birkaç yılda raflarda çok fazla oyuncu bilgisayarı modeli görüyoruz. Oyun
severlere özel olarak üretilen bu bilgisayarlar, genelde oyun için üretilen ekran
kartlarına ev sahipliği ediyor. Zaten oyun
bilgisayarı için de en önemli parça ekran
kartıdır. Peki dizüstü bilgisayarlarda
gördüğümüz ekran kartları, masaüstü
bilgisayarlardaki ekran kartlarının yerini
tutabilir mi?
Bakıldığında birçok masaüstü bilgisayarda ve dizüstü bilgisayarda aynı ekran
kartlarına yer verilmiş gibi görülüyor.
Fakat işin içerisine biraz daha girdiği-
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nizde ekran kartlarında çok ciddi farklar
olduğunu görebilirsiniz.
Dizüstü bilgisayarlardaki ekran kartı
her ne kadar mobil ekran kartı olarak
vurgulanmasa da masaüstü bilgisayarlardaki ekran kartlarından biraz daha düşük
performansa sahip. Max-Q ile geliştirilen
ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ekran
kartlarının masaüstü bilgisayarlardaki
ekran kartlarına nazaran neredeyse yüzde
15 daha düşük performans sergilediği görülüyor. Tabii buna doğru orantılı olarak,
ekran kartının tükettiği enerji miktarı da
bir o kadar az.
Eğer ki “ben bilgisayarımı sürekli yanımda taşımak istiyorum” derseniz dizüstü

bilgisayar almanız şart. Ancak yüksek
performanslı bir dizüstü bilgisayarın, aynı
performansı veren masaüstü bilgisayara
göre biraz daha yüksek fiyatlı olduğunu
unutmamak gerek.
Fiyat konusuna gelecek olursak, yüksek
performanslı dizüstü bilgisayarın biraz
daha yüksek fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bütçeniz kısıtlıysa ve yüksek
performanslı bir bilgisayara ihtiyacınız
varsa masaüstü bilgisayar sizin için daha
iyi bir tercih olabilir. Biraz daha düşük fiyata, daha fazla performans alabilirsiniz.
Tabii, bu noktada bilgisayarın taşınabilirlik
durumunu da göz önünde bulundurmakta
fayda var.
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TATİLDE
OYUNLARDAN
UZAK KALMAYIN
Tatile çıkan öğrenciler ya da tatile çıkan diğer
insanlar eğlenceli vakit geçirmenin yollarını
arıyor. Bunun için de birçok kişi bilgisayar
oyunlarını tercih ediyor.

B

ilgisayar oyunlarını oynarken,
oyundan daha önemli olan şey
bilgisayar oluyor. Bu yüzden
özellikle sıklıkla oyun oynayan
insanlar için bilgisayarın performansı
oldukça önemli.
Peki, oyunları en iyi şekilde oynatacak
dizüstü bilgisayar modelleri hangileri?
Bu yazımızda oyun keyfinizi artıracak
notebook modellerini listeliyoruz.
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HP OMEN (2PJ71EA)

17.3 inçlik, UHD 4K çözünürlüğünde
WLED ekrana sahip olan HP OMEN
(2PJ71EA), şık ve asil tasarım ile oyuncuların gönlünü fethetmeyi başarıyor.
HP OMEN (2PJ71EA) modeli, şu anda
satın alabileceğiniz en güçlü oyuncu dizüstü bilgisayar modelleri arasında yer alıyor.
Gücünü Intel’in en güçlü dizüstü bilgisayar
işlemcilerinden biri olan i7-7820HK’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. HP OMEN
(2PJ71EA), 32 GB RAM, 1 adet 1TB kapasiteli harddisk ve 1 adet 512 GB’lık SSD’ye
ev sahipliği ediyor. 512 GB’lık M2 SSD ile
birlikte hız konusunda beklentilerinizi
fazlasıyla karşılayacaktır.
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LENOVO Legion Y740

17.3 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana ev sahipliği eden
bilgisayar, tasarım detaylarıyla da ön
plana çıkmayı başarıyor. RGB aydınlatmalı klavyesinin yanı sıra fanlarında da
RGB aydınlatmanın yer aldığı bilgisayar,
bu ışıklarla birlikte oyuncuların ilgisini
daha fazla çekmeyi başarıyor.
Donanım tarafında da dikkat çekici
özelliklere sahip olan bilgisayarın kalbinde
i7-8750H işlemcisine yer veriyor. Bu işlemciye grafik tarafında ise RTX 2060 ekran
kartı eşlik ediyor. RAM ve depolama konusunda da gayet başarılı çözümler sunan
bilgisayarda 16 GB RAM, 1 TB harddisk
ve 512 GB’lık SSD’nin yer aldığını
görüyoruz. Depolama alanı
konusunda sıkıntı yaratmayan bilgisayar,

S SD’si i le
birlikte hız konusunda da sıkıntı çıkarmayacaktır.

Casper Excalibur G750

Casper’ın oyuncu bilgisayarlarını topladığı Excalibur serisinin üyesi olan Excalibur G750, 15.6 inçlik, 4K çözünürlüğünde
bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran
özellikle oyunları oynarken daha fazla
keyif almanızı sağlıyor. Ayrıca bu ürün,
bol ışıklı tasarımı ve üst seviye donanım
özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Gücünü Intel i7-8750H işlemcisinden alan bilgisayarda harici olarak GTX
1070 ekran kartı yer alıyor. Bunun yanı
sıra bilgisayar, 1 TB harddisk ve 480 GB
SSD’ye ev sahipliği ediyor. Bu özellikler
ile birlikte oyunları en iyi şekilde oynayabiliyorsunuz.

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

78 | www.mediamarkt.com.tr

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.

ASUS G531GU-AL008T

Diğer modellere nazaran biraz daha
uygun fiyat etiketiyle karşımıza çıkan
bilgisayarda 15.6 inçlik Full HD bir ekrana yer verildiği görülüyor. Ayrıca cihazın
kasasında bol bol ışıklandırma yer alıyor.
Tasarım detaylarının da oldukça iyi olduğunu rahatlık söyleyebiliriz.
Gücünü Intel’in üst segment işlemci
modellerinden biri olan i7-9750H’tan
alan dizüstü bilgisayara bunun yanı sıra
GTX 1660 ekran kartı eşlik ediyor. Ayrıca
cihazın RAM ve depolama tarafında ise
16 GB RAM, 1 TB harddisk ve 256 GB
SSD’nın konumlandırıldığı görülüyor.
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BİLİM KURGUYA
ALMAN YORUMU

DARK

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte
birçok alışkanlığımız değişti. Dizi ve ﬁlm
izleme kültürümüzü de bu değişenlerin
başında sayabiliriz. Eskiden televizyon
kanallarına bağlı olduğumuz dizilerde
artık kendi düzenimizi oluşturabiliyoruz.
İstediğimiz zaman istediğimiz kadar bölüm
izleme özgürlüğüne sahibiz. Bir diğer
önemli avantaj ise artık sadece yerli değil,
yabancı dizilere de oldukça kolay bir şekilde
ulaşabiliyor olmamız.

B

ir dönem Amerikan dizilerinin başı çektiği dünyada artık Avrupalı
dizilerden de söz etmek mümkün. Özellikle Netflix’in hayatımıza
girmesi, tüm düzeni baştan aşağı değiştirdi diyebiliriz.
MediaTrend Temmuz ayı sayısında da konuğumuz bir Alman
dizisi. Netflix orijinal dizisi olan ve ilk olarak 1 Aralık 2017’de seyirciye
‘merhaba’ diyen Dark, şu sıralar neredeyse herkesin gündeminde. Peki,
nedir bu Dark? Onu buraya taşıyan ne? Şimdi hazırsanız, sizlerle birlikte
Dark’ın karanlık ve dramatik dünyasına doğru kısa bir yolculuğa çıkıyoruz.
Bilim kurguya Alman yorumu olarak tanımlayabileceğimiz Dark, temelde bir zaman yolculuğu hikayesi. İlk sezonunda çoğunlukla olumlu
yorumlar alan dizi, bir kesim tarafından da şiddetle Stranger Things’e
benzetildi. Sürekli olarak Stranger Things ile kıyaslanan dizinin ikinci
sezonu da Netflix’teki yerini aldı.
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Samsung 55”
Smart 4K UHD OLED TV
Quantum Dot teknolojisine
sahip Samsung TV, QLED
yüzde 100 renk hacmi sağlar
ve hem karanlık hem de
parlak sahnelerde gerçekçi
renkler sunar.

Almanya’nın Winden isimli kasabasında çocukların birer birer kaybolmasıyla
başlayan hikaye ilerleyen bölümlerde, aile
ilişkilerine, çifte yaşamlara ve karanlık
geçmişe doğru evriliyor. İki sezon boyunca 33 yıl ileriye ve geriye giden dizi
için yapılan en haklı eleştiri belki de kafa
karışıklığı yaşatıyor olması.
Dizide varolan dört aile ve bağlantılar çoğu zaman izleyicinin tüm olayı
karıştırmasına neden oluyor. Hatta bu
karışıklık o kadar ciddi bir boyuta ulaştı
ki diziyi izleyen bir kesim, sürekli olarak,
internette yayılan aile ağacından kimin,
kim olduğunu kontrol eder duruma geldi.
Genel olarak 2019 yılında geçen hikayede
sık sık 1921, 1953, 1986, ve 2052 yıllarına gidiliyor. Baktığınızda tüm tarihler
arasında 33 yıllık bir zaman var. Ancak,
neden özellikle bu tarihler sorusunun
yanıtı spoiler olacağı için bu cevabı diziyi
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izleyerek sizin almanızı tavsiye ediyoruz.
Diziyi etkileyici yapan en önemli detaylardan biri hiç kuşkusuz oyuncu çeşitliliği.
Birbirinden çok uzak, toplamda beş farklı
yılda geçen dizide her yıl için farklı bir
oyuncu kadrosu bulunuyor. Oyuncuların
zaman zaman gençlik ve yaşlılık hallerini
gördüğümüz dizide aslında dev bir kadro
söz konusu. Birçok ana karakteri değişik
yaşlarda birden fazla oyuncunun canlandırması diziyi farklı kılan ve özel yapan
detayların başında geliyor.
Tabii diziyi özelleştiren yalnızca oyuncu
çeşitliliği değil. Aynı zamanda Winden’in
soğuk ve mesafeli, aynı zamanda doğayla iç
içe olan havası da izleyiciyi diziye bağlıyor.
Bol bol yeşillik gördüğümüz dizide, çekilen
ortamın avantajından da söz etmemek olmaz.
Dizideki karmaşık anlatım ve temposu
da öne çıkan detaylar arasında sayılabilir.
Başta da dediğimiz gibi Stranger Things

ile benzetilen ve zaman zaman karşılaştırılan Dark, aslında rakibinden daha
karanlık ve derin.
Dark ile ilgili çok fazla olmasa da olumsuz eleştiriler de yok değil. Bu eleştirilerin
başında karakterlerin sempatik olmayışı
geliyor. Ayrıca özgün olmamak ile de
suçlanan Dark, bazı izleyiciler tarafından
‘uyku getirici bir dizi’ olarak tanımlanıyor.
Mayıs ayının sonunda üçüncü sezon için
onay aldığı duyurulan dizi, tahminlere
göre 20 Haziran 2020’de yeni bölümleriyle
karşımıza çıkacak.
Eğer henüz Dark’a başlamadıysanız yeni
sezon başlayana kadar oldukça uzun bir
süreniz var. Sezon aralarının bu kadar
uzun olmasının, böylesine karmaşık bir
dizi için dezavantaj olduğunu söyleyerek
yazımızı bitirelim. Çünkü, zaten kişilerin
karıştırıldığı dizide, zaman geçtikçe, yaşanan her şey unutulabiliyor.
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DİZİDEN OYUNA
STRANGER THINGS 3
THE GAME
Netﬂix, dünya çapında oldukça popüler Stranger Things dizisinin
3. sezonunu 4 Temmuz tarihinde yayınladı. Yeni sezonun yanı
sıra Stranger Things’in bir de oyunu karşıladı bizleri. Stranger
Things 3: The Game adındaki bu bilgisayar oyunu, nostaljik
graﬁkleri ve hikayesiyle diziyi sevenlerin dikkatini çekmeyi
başarıyor.
Biz de bu ay Stranger Things 3: The Game oyununu
değerlendiriyoruz ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.
Bakalım diziden oyun olur mu?
84 | www.mediamarkt.com.tr

| 85

EĞLENCE DÜNYASI | Stranger ThIngs 3 The Game

O

yuna ilk olarak baktığımızda
geçmiş zamanlardaki oyunların grafiklerine benzer detaylar
görüyoruz. 2 boyutlu ve arcade
tarzındaki oyun, oynanış tarzıyla da eski
oyunları anımsatıyor. Oyunun yalnızca
fare kullanılarak oynanıldığını da belirte-
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lim. Bu da oyunu daha basit bir hale geliyor.
Oyunun grafiklerini bir yana bırakıp
konuya geçecek olursak, oyunun Stranger
Things hayranları için yapıldığını söyleyebilirim. Yani bu oyun, Stranger Things’i
izlemeyen bir insan için hiçbir şey ifade
etmeyecektir. Stranger Things, benim

Stranger ThIngs 3 The Game | EĞLENCE DÜNYASI

için en iyi dizilerden biridir. Bu yüzden
oyunun dikkatimi çektiğini söyleyebilirim. Tabii, bu oyunu oynarken bilgisayar
başından kalkamadığım olmadı, o kadar
da değil neticede.
Oyundaki amacınız Stranger Things yaratıkları ile savaşarak sizle verilen

görevleri yerine getirmeniz ve bölümleri
geçmeniz. Ayrıca bu bölümler de tabii ki
dizinin gidişatı ile aynı şekilde ilerliyor.
Yani dizideki hikaye oyunlaştırılarak
oyuncuya veriliyor. Bu yüzden diziyi
izleyen oyundan kat kat daha zevk alacaktır, eminim.

Bilmeyenler için de biraz hikayeden
bahsetsem iyi olacak. Hikayede çocukların yoğun olduğu grup, paralel evrenden
gelen yaratıklarla mücadele ediyor. Bu
mücadele sırasında yaratıkların, her an bir
insanı kendi bünyesine alma yeteneği var.
Yaratıklar, insanları bünyesine aldıkça çok

daha büyüyorlar ve çok daha güçleniyorlar.
Bu birtakım insan da canavarlarla mücadele ederken birçok sorun ve engelle
karşılaşıyor. Dizinin temel konusu da bu
şekilde, oyunun temel konusu da. Hikayenin yanında oyunda bazı para birimleri de
mevut. Bu para birimleriyle de ekipman
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tarzı şeyler satın alabiliyorsunuz. Para
birimlerini, görevler ve bölümler içerisinde yol kat ettikçe kazanabiliyorsunuz.
Farklı farklı karakterlerin kaderlerini
elinize aldığınız oyunda, birden fazla
karakteri kontrol ediyorsunuz. Bu yüzden
bütün karakterlere ve oyuna genel olarak
hakim olmanız gerekiyor.
Oyunda tüm bölümleri ve görevleri
tamamladıktan dizide olduğu gibi bazı
şeyler son buluyor.
Ama nelerin son bulduğunu söyleyemem, spoiler vermek istemem. Şimdilik
bu kadarını bilmeniz yeterli.
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Stranger Things 3: The Game oyunu
birçok insan tarafından sevilerek oynandı.
Ben de oyunun tamamını bitirmesem de
bir süre göz atma fırsatı buldum. Yaklaşık
1 saatlik oynayışımda henüz çeyreğini
tamamladığımı söyleyebilirim. Yani oyun
toplamda aşağı yukarı 4 saat içerisinde
bitiyor. Tabii burada sizin hatalarınız
olursa oyun biraz daha uzayabilir.
Oyunu bir yana atıp diziden bahsetmek
istiyorum biraz. Bence Stranger Things’in
dizisi mutlaka izlenmeli. 3. sezonu yeni
yayınlanan dizi, eğer ki macerayı ve gerilimi seviyorsanız tam sizlik.

Bir de telsiz teknolojilerine meraklıysanız
dizide de oyunda da, bunlara da yer veriliyor. Çocuklar, iletişim kurmak için genelde
telsiz kullanıyorlar. Zaten eski zamanlar
üzerine kurulu olan dizi de çocukların
telefonla haberleşmesini de bekleyemeyiz.
Stranger Things 3: The Game oyununu
PC, PS4, Xbox ve Nintendo platformlarında oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunun
geçmiş dönemlerde çıkmış olan bir de
Android sürümü mevcut. Onu da Play
Store’dan indirebilirsiniz fakat Android
oyununda güncel hikayeye yer verilmediğini de belirtelim.
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