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OKULLAR AÇILIYOR!
2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi başlıyor.
Peki yeni döneme hazır mısınız?
Öğrenciler için olmazsa olmaz
teknolojilerden hazırladığımız alışveriş
listesini kaçırmayın!
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| ÖNSÖZ

OKULA DÖNÜŞ

Y

az mevsimini biraz hüzünlü de olsa geride bıraktık.
Haziran ayı ile birlikte başlayan mevsim göz açıp kapayıncaya kadar bitti desek yeridir. Şimdi yeni heyecanlara
başlama vakti. Ebeveynleri ve öğrencileri okul telaşı
sardı. Okula dönüş hazırlıkları bir yandan devam ederken, bir
yandan öğrencilerin arkadaşlarına kavuşma heyecanı başladı.
Biz de tüm bunları göz önüne alarak, Mediatrend’in Eylül ayı
konusunu belirledik: Okula dönüş!
Okula dönüş için hazırlıklar başlamışken, biz de bu hazırlıklara
önerilerimiz ve çözümlerimizle ortak oluyoruz. Ayrıca tabii ki
yine farklı konuları da mercek altın almayı ihmal etmiyoruz.
Gezi bölümümüzde yağmurlar ve soğuklar başlamadan,
hafta sonu fırsatlarını kültür turlarıyla değerlendirmek isteyenler için öneriler sunuyoruz. Türkiye’nin zenginliklerini
hafta sonuna sığdırabilirsiniz. İster uçak, isterseniz hızlı tren
kullanın kısa sürede gidip geleceğiniz kültür turları nelerdir?
Bu ay sizi bekliyor.
Mobil köşemizde öğrencileri unutmuyoruz. Eğitim artık dijitalleşiyor. Durum böyle olunca öğrenciler teknolojik ürünleri
eğitimleri için daha fazla kullanmaya başlıyor. Özellikle tabletler bunun için oldukça fazla kullanılıyor. Tabii günümüzde
birçok tablet modeli var. Bunlardan hangileri öğrenciler için
uygun? Bu sorunun yanıtını da yine bu ay bulacaksınız. Ayrıca, mobil köşemizin bir diğer önemli konusu, Ağustos ayının
sonlarında tanıtılan, Samsung’un en yeni ve en güçlü amiral
gemisi Galaxy Note 10 Plus.
Okula dönüş ana konumuz. Okula dönüş denilince akla gelen önemli noktalardan biri okul alışverişi. Bu alışverişte artık

teknolojik ürünler de yer alıyor. Bir öğrencinin okul döneminde kullanabileceği teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz.
Buradaki ürünler ile daha verimli bir çalışma gerçekleştirmek
mümkün. Yine öğrenciler için verimliliği artıracak mobil uygulamalar da bu ay sizleri bekliyor.
Mutfakta yaşam köşesinde hem tatil sonrasına hem de yine
öğrencilere odaklanıyoruz. Öğrenci evleri için pratik tarifler
ve tatil sonrası sağlıklı tarifler ile lezzetli sofralar hazırlamaya
yalnızca bir adım uzaktasınız.
Fotoğraf çekmek hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Hemen
hemen hepimiz akıllı telefonlarımızla çok daha iyi fotoğraflar
ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun için artık akıllı telefonlar son
derece yetenekli. Ancak bizim de yapmamız gereken bazı şeyler
var. Cep telefonu ile daha iyi fotoğraf çekmek için 10 ipucu sayesinde arkadaşlarınızı etkileyebilirsiniz. Bunun için objektif
bölümümüze göz atın. Ayrıca yine bu bölümde DJI Ronin-SC
modeline de yakından bakıyoruz.
Evde yaşam köşemizde yine öğrenci evleri için ipuçları ile
karşınızdayız. Bir öğrenci evi kurmak için ihtiyacınız olanlar
neler? Evde yaşam köşesinin bir diğer konusu ise ütüye ayırdığınız zamanı azaltmaya odaklanıyor.
Meditrend Eylül sayısı tabii ki bu konularla sınırlı değil. Ses
ve görüntüden bilgisayar dünyasına birçok konu yine bu ay
sizleri bekliyor.
Şimdi, çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız başlayalım.
İyi okumalar...
MediaMarkt Türkiye
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Kültür turlarına katılmanın tam zamanı | GEZİ

KÜLTÜR TURLARINA
KATILMANIN
TAM ZAMANI
Türkiye’de turizm sadece Ege bölgesinde deniz-güneş-kum otellerinden
ibaret değil. Yılın 12 ayı boyunca turistleri kendine çeken çok cazip kültürel
zenginliklerimiz de bulunuyor. Sonbaharla beraber kültür turlarına ilgi de
yoğunlaşıyor. İşte Türkiye’nin gezmeye görmeye doyamayacağınız eşsiz
güzellikteki kültürel zenginliklerinden bazıları.

Karadeniz Turları

Karadeniz demek yağmur ve soğuk demektir. Yılın büyük kısmı yağışlı geçen Karadeniz’i dolaşmak
için sonbaharın başlangıcı artık son şansınız olabilir. Daha ileri dönemde bu geziler bir “kar tatiline”
dönüşebilir. Özellikle yüksek rakımlara sahip Doğu
Karadeniz şehirleri hem yemyeşil ormanları hem
de gizli saklı kalmış eşsiz güzellikteki gölleriyle,
sonbahar aylarında Instagram’cıları kıskandıracak
kıvamda harika fotoğraflar veriyor. Bölgenin kendine
has lezzetlerine, misafirperver insanlarına ve tertemiz havasına şahit olduktan sonra tam anlamıyla
RAM’i dolmuş kafaya reset atıp dinlenmiş ve hatta
yeniden doğmuş gibi hissederek iş hayatınıza geri
dönebilirsiniz. Öte yandan Karandeniz’de etkileyici
tarihi eserler, kaleler, manastırlar olduğunu da unutmamak lazım. Doğu Karadeniz turlarının son durağı
genellikle, Gürcistan’daki Batum şehri oluyor. Türk
vatandaşlarının pasaportsuz olarak giriş yapabildiği
Gürcistan’da Batum şehri, yine Türkler tarafından
büyük ilgi görüyor. Hatta Batum Türkiye ile o kadar
iç içe geçmiş durumda ki, THY Artvin’e gitmek isteyen yolcuları için Gürcistan/Batum havalimanına
inen uçaklar kaldırıyor. Yolcular, Trabzon’dan veya
Kars’tan saatlerce karayoluna katlanmak yerine Batum’dan Artvin’e kısa bir yolculukla ulaşabiliyor.
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Likya-Karya Turları

Ege’yi sadece deniz-güneş-kum ve 5 yıldızlı her
şey dahil otellerle değil, on binlerce yıllık tarihi ile
tatmak isterseniz, Likya ve Karya kültür turları hayatınızdaki en etkileyici deneyimlerden biri olabilir.
Fethiye’den Antalya’ya kadar uzanan yarımadayı
kapsayan Likya ile Fethiye’nin kuzeyinde, Muğla-Efes, Aydın ve Denizli bölgelerini kapsayan Karya
medeniyetleri, dünyanın antik dönemini derinden
etkilemiş medeniyetler. Çok sayıda ve çok etkileyici
eserler bırakmış bu medeniyetlerin izleri çok iyi korunmuş şekilde varlıklarını sürdürüyor ve turistleri
hayran bırakmaya devam ediyor.
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Kültür turlarına katılmanın tam zamanı | GEZİ

Kuzey Ege turları

Assos, Bozcaada, Çanakkale, Kazdağları gibi doğasıyla ve tarihi mirasıyla etkileyici bölgelerimizi içine
alan Kuzey Ege Turları, Truva efsanesini keşfedip
Truva atı üzerinde fotoğraflarınızı Instagram’da
paylaşmak için harika bir fırsat sunuyor.
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Kars Turları

Doğu Anadolu’nun en uç noktası olan
Kars, çevre şehirlerden izole yapısıyla,
ulaşımı zor ama kültürel zenginliği muazzam bir lokasyon. Kış aylarında beyaza
bürünen şehre Doğru Ekspresi ile yapılan
geziler çok ünlü. Uçakla ulaşım içinse
hergün İstanbul ve Ankara üzerinden
birkaç sefer bulabilirsiniz. Kars’ı özel
kılan detaylardan biri, tarihi eserleri.
Eski medeniyetlerden kalan harabeleri
kadar Birinci Dünya Savaşı öncesinde
40 sene boyunca Rus işgali altındayken
inşaa edilen Rus binaları da şehirde hala
korunuyor. Şehir merkezinde dolaşırken
bu etkileyici Rus binalarını hayranlıkla
inceleyeceksiniz.
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GAP Turları

Güney Doğu Anadolu bölgesinin, on
binlerce yıllık tarihine şahit olabileceğiniz GAP bölgesi turları sizi Antakya’nın,
Adıyaman’ın, Diyarbakır’ın, Maraş, Urfa,
Mardin ve Gaziantep’in tarihi zenginlikleri kadar eşsiz lezzetlerine de götürüyor.
İnsanlık tarihinin doğuşuna tanıklık
eden uçsuz bucaksız Mezopotamya vadisine karşı uyanabileceğiniz gezinizde, bu
bölgede hüküm sürmüş medeniyetlerden
miras kalmış eserleri gördükçe tarihin
büyüsüne kapılacaksınız.

| 11

MOBİL HAYAT | Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus | MOBİL HAYAT

KARŞINIZDA
SAMSUNG GALAXY
NOTE 10 VE
NOTE 10 PLUS
Samsung, iki yeni Galaxy
Note 10 modelini ülkemizde
ve dünyada satışa sundu. İşte
Galaxy Note 10 ve Galaxy Note
10 Plus’ın özellikleri.
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GALAXY NOTE 10 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ekran 6.8 inç, Dinamik AMOLED,
1440 x 3040 piksel, Gorilla Glass 6
Güvenlik Ekrandan parmak izi ve yüz tanıma
Boyut ve ağırlık 162.3 x 77.2 x 7.9 mm – 196 gram
İşlemci Exynos 9825 – 7 nm
(2x 2.73 GHz Mongoose M4 –
2x 2.4 GHz Cortex-A75 –
4x 1.9 GHz Cortex-A55)
Grafik Birimi Mali-G76 MP12
RAM 12 GB RAM
Depolama 256 GB / 512 GB depolama alanı,
microSD destekli
Arka Kamera 12 MP, f/1.5-1.8-2.4 Dual Pixel PDAF, OIS
| 12 MP, f/2.1, 52 mm telefoto | 16 MP,
f/2.2 ultra geniş açılı | 3D ToF sensörü
Ön Kamera 10 Megapiksel, f/2.2 diyafram
Pil 4300 mAh, 25W hızlı şarj, kablosuz hızlı
şarj ve kablosuz şarj paylaşımı
İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); One UI
Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band,
Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

S

amsung’un en büyük ve en iddialı
serisi Galaxy Note ailesi, Note 10
modelleriyle beraber agresif bir
şekilde yenilendi.
Daha önceki Galaxy Note modellerine
bakacak olduğumuzda, sadece Galaxy Note
4 zamanında Note 4 ve Note Edge olmak
üzere 2 farklı model çıkartan Samsung, Note
10 modelinde de Galaxy S serisindeki gibi
normal ve Plus olmak üzere iki model tanıttı.
Galaxy Note 8’den Note 9’a geçişte tasarım yerine teknik özelliklere odaklanan
Samsung, Galaxy Note 10 modelinde ise
hem özellik hem de tasarım anlamında
Note 9’dan epey farklı bir telefon ile karşımıza çıkıyor.
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Galaxy Note 10 modelleri
hangi farklara sahip?

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus
olmak üzere iki farklı model ile piyasaya çıkan Note 10 ailesi, sadece boyut ile
değil, teknik özelliklerdeki farklılıklarla
da ayrışıyorlar.
Galaxy Note 10 6.3 inç büyüklüğünde
FHD+ çözünürlüğünde ekran ile geliyorken, Galaxy Note 10 Plus’ın ekran
büyüklüğü 6.8 inç, çözünürlüğü ise 2K+.
Donanım tarafında 8 GB RAM ile gelen Galaxy Note 10, Plus modelinde 12
GB devasa bir RAM miktarıyla geliyor.
Ayrıca microSD kart desteği de Plus modelde mevcut.

3D TOF kamera ile Plus modelin arka
tarafında 4 kamera yer alıyorken, batarya
tarafında da farklılıklar mevcut. Galaxy
Note 10’un 3500 mAh’lik bir bataryası
bulunuyorken, Note 10 Plus’ta bu değer
4300 mAh.
Şimdi dilerseniz serinin en güçlü telefonu Galaxy Note 10 Plus’ı yakından
tanıyalım.

Galaxy Note 10 Plus
tasarım özellikleri

Samsung Galaxy Note 10+ gerçekten
oldukça şık ve ön taraftan baktığınızda
sadece ekrandan oluşan bir akıllı telefon.
6.8 inç boyutundaki sonsuz O ekran

sayesinde hem çentik bulunmuyor hem
de kenarlara doğru kıvrılan çerçevesiz
tasarımla beraber, yüzde 90’ın üzerindeki
ekran kasa oranı sayesinde görüntüyü
avucunuzda görüyorsunuz. Galaxy Note
10+’tan sonra çerçeve konusunda iddialı
pek çok telefonun ekran kasa oranını beğenmeyebilirsiniz. Tabii çerçevelerin bu
kadar ince olmasının bir dezavantajı kılıfsız telefonu kullanırken, ekrana elinizin
istemediğiniz durumlarda da çarpması.
Samsung Galaxy Note 10+, ön ve arkada Galaxy S10+ modelindeki gibi Gorilla
Glass 6 cam ile beraber geliyor. Ayrıca
7000 serisi alüminyum kasa, telefona hem
sağlamlık hem de şıklık katıyor.

3.5 mm’lik jack’ı kaldıran Samsung,
Galaxy Note 10+ modelinde sadece USB
Type C portuna yer veriyor.
Dahili stereo hoparlöre sahip olan Galaxy Note 10+’ın 2. hoparlörü ise yukarıdaki SIM ve MicroSD kart tepsisinin
yanındaki boşlukta yer alıyor.
Ayrıca Galaxy Note 10+’ın tasarımına
baktığımızda ahizeyi de göremiyoruz.
Ahize yerine ekran camından ses iletim teknolojisi kullanılıyor ve telefonla
konuşurken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz.
Güç butonunu eskiden sağ tarafa koyan
Samsung, Galaxy Note 10 modellerinde
Bixby butonunu kaldırarak, ses kısıp açma

ile güç butonunu sol tarafa konumlandırmış. Genel kullanım standartların dışında
bir konumlandırma olduğu için, ilk başta
bu kombinasyona alışmanız gerekiyor.
Süpersonik ekrandan parmak izi okuyucusu, Galaxy S10+’taki gibi başarılı bir
şekilde çalışıyor. Sadece konum olarak
sensör biraz yukarı kaldırılmış.
Çentiksiz sadece O şeklinde duran ön
kamera, yüz tanıma konusunda da hızlı
bir deneyim sunuyor.
196 gram ağırlığında ve 7.9 mm inceliğinde olan Galaxy Note 10+, 6.8 inçlik
ekranı ve sunduğu özellikleri bir araya
toplarsak, tasarım anlamında başarılı bir
akıllı telefon olmayı başarıyor.
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Samsung Galaxy
Note 10 Plus
inceleme videosu

Galaxy Note 10+, bu tasarımının içinde
IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, kablosuz şarj ve kablosuz şarj paylaşımı, stereo
dahili hoparlör ve S-Pen gibi özellikleri
de barındırıyor.

Galaxy Note 10 Plus
ekran özellikleri

Dinamik AMOLED yapısındaki ekran,
HDR10+ desteğine sahip. 1440 x 3040
piksel çözünürlüğündeki ekran 19:9 görüntü oranına sahip. Piksel yoğunluğu
ise 498 ppi.
Ekran deneyimi Galaxy S10+ modelindeki gibi oldukça başarılı hatta daha
da geliştirilen çerçeve deneyimi ve artan
büyüklükle beraber sizi daha da sarma-
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layan bu başarılı ekran, Note 10+’ın en iyi
yanı diyebilirim.

Galaxy Note 10
S-Pen özellikleri

Galaxy Note ailesini farklı kılan S-Pen
özellikleri, Galaxy Note 9’a göre daha
da geliştirilmiş. Destekli uygulamalarla
beraber S-Pen ile telefonu, uygulamaları,
uzaktan kalem ile bağlayabiliyorsunuz.
Galaxy Note 9’da hayatımıza giren Bluetooth destekli S-Pen, Galaxy Note 10’da
daha da geliştirilerek hareketlere göre de
telefonu yönetme imkanı sunuyor.
Örneğin:
Galeri uygulamasında sağa veya sola
doğru hafif bir sallama hareketi ile bir

önceki veya bir sonraki fotoğrafa geçebiliyorsunuz.
S Pen’i saat yönünde veya saatin tersi
yönünde hareket ettirerek kamera açısını
değiştirin, yakın çekim grup fotoğrafları
ya da tüm manzarayı içeren kareler çekin.
Ellerinizi yukarı hareket ettirerek sesi
yükseltin. Ellerinizi aşağı hareket ettirerek
sesi azaltın ses düğmesine dokunmanıza
gerek yok.

Windows’a bağlan!

Hızlı başlat ayarlarında görebileceğiniz
Windows’a bağlan butonuyla beraber,
Windows 10 kullanan bilgisayarınızda
da Galaxy Note 10+’ı kullanabiliyorsunuz.
Windows 10’daki telefonunuz uygu-

lamasından, Galaxy Note 10’un ekran
yansımasını telefonunuzu açmadan bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyor ve
telefonunuzu kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca galerideki fotoğrafları görüntüleyip, mesaj gönderip alıp, bildirimlere de
ulaşabiliyorsunuz.

Galaxy Note 10
kamera özellikleri

Galaxy S10 ve S10+ modellerinde gördüğümüz arka taraftaki 3’lü kamera kurulumu, TOF kamera eklenmesiyle beraber
4lü kamera olarak Galaxy Note 10+’ta
karşımıza çıkıyor. TOF kamera, Note
10’da bulunmuyor.
Galaxy S10+’taki 10 Megapiksel çözü-

nürlüğündeki selfie kamera f/1.9 diyafram
değerine sahipken, Galaxy Note 10 modellerindeki 10 megapiksellik ön kamera
f/2.2 diyafram değerine sahip.
12 Megapiksel çözünürlüğündeki ana
kamera, Galaxy S10+ ailesinden de aşina
olduğumuz gibi f/1.5 – 2.4 arası değişken
diyafram değerine sahip. Lensin açısı ise
27mm.
Kamera tarafında pozitif değişikliklerden biri ise telefoto lenste karşımıza
çıkıyor. Galaxy S10+’ta f/2.4 diyafram
değerine sahip olan bu lens, Note 10 ailesinde f/2.1 olacak şekilde ayarlanmış.
52mm görüş açısına sahip bu lens, 2x
optik yakınlaştırma ve portre fotoğraflarda kullanılıyor. Özellikle daha düşük

ışıkta Galaxy S10 modellerine göre daha
iyi bir performans sunuyor. Bu iki lenste
de optik imaj sabitleyici bulunuyor.
Arka tarafta bulunan 3. kamera ise
16 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.2
diyafram değerine sahip 12mm’lik yani
123 derece fotoğraf lar çekebilen ultra
geniş açılı kamera.
Son olarak arka tarafta yer alan TOF
3D kamera sayesinde derinlik algılaması
çok daha iyi bir şekilde yapılabiliyor. Bu
hem çekilen fotoğraflara hem de videolara yansıyor.
Ayrıca portre fotoğraflar gibi Galaxy
A80’de de hatırlayacağımız canlı odaklı
video özelliğini Note 10+’ın arka kamerasında da görüyoruz.
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NANO UHD TV
GRUNDIG GCU9800S
İLE DETAYLARI
YENİDEN KEŞFEDİN
65 ve 55 inç boyut seçenekleriyle üst seviye
görüntü kalitesini bir araya getiren
Grundig Nano UHD TV serisiyle
detayları yeniden keşfedin.

A

kıllı televizyonların her geçen gün önemi ve
yetenekleri artmaya devam ediyor. Televizyonların yetenekleri arttıkça, kullanıcıların da
akıllı televizyonlardan beklentileri de değişiyor.
Günümüzde yüksek görüntü kalitesinin yanında, Ultra HD
çözünürlük ve HDR desteği başta olmak üzere, şık tasarım
ve geniş kablosuz bağlantı özellikleri de iyi bir televizyonda
aranan özelliklerin başında geliyor. Grundig Nano UHD TV
ailesi ise tüm bu beklentileri karşılayan özelliklerle geliyor.

Grundig Nano UHD+ TV
65GCU9800S özellikleri

Grundig Nano UHD+ TV ailesi, hem 65 hem de 55
inçlik boyut seçenekleriyle beraber, şık tasarım ile kullanıcılara sunuluyor. Çerçevesiz cam tasarım ve ince
kenarlarıyla bulunduğu yere şıklık katan Grundig Nano
ailesi, görüntü kalitesiyle de bir o kadar iddialı.
65 inç boyutunda olan 65GCU9800, Ultra HD yani
4K çözünürlüğü destekliyor. 100 Hz gerçek panel hızına
sahip olan televizyon, 900 Hz PPR değerine sahip.
Nano panel sayesinde görüş açısı ve renk kalitesi çok
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daha iyileştirilmiş olan Nano UHD+ TV ailesi, HDR
desteğiyle beraber filmlerde ve oyunlarda görüntü kalitesini çok daha yüksek seviyelere taşıyor. HDR destekleyen
filmlerde ve oyunlarda Grundig Nano UHD+ TV ailesi
sizlere tamamen farklı bir deneyim sunuyor.
4 Çekirdekli işlemcisi, Vision OS işletim sistemi ile
beraber akıllı TV deneyimini hızlı bir şekilde sunan
Nano UHD+ TV ailesi, ayrıca kullanıcılar tarafından
özelleştirilebiliyor.
Akıllı kumanda ile beraber Türkçe sesli komutları
algılayabilen televizyon, ayrıca kullanıcılara air mouse
ve kaydırma tekerleği ile TV’yi daha pratik bir şekilde
kullanmalarını da sağlıyor.
Grundig Nano UHD+ TV ailesi, Bluetooth ve WiFi
gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini de destekliyor.
Özellikle Bluetooth destekli bir soundbar çözümleriyle,
kablolardan da kurtulabilirsiniz.
Üzerinde 3 yönlü 30 Watt gücünde Dolby destekli hoparlörler ile donatılan Grundig Nano UHD+ TV ailesi,
dahili ve harici hoparlörle sinemayı aratmayan bir film
deneyimi sizlere sunmaya hazır.
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ÖĞRENCİLERİN İŞİNİ
KOLAYLAŞTIRACAK
TABLET TAVSİYELERİ
Yeni eğitim - öğretim yılının başlamasıyla birlikte
öğrencilerin teknoloji ihtiyaçları ister istemez
çoğalıyor. Bu konuda da ödev yapmak ve ders
çalışabilmek için tabletler, oldukça ideal bir
çözüm olmayı başarıyor. Hatta bunun yanı sıra
arada öğrencilerin dizi/ﬁlm ihtiyaçlarını da
büyük ekranlarıyla rahatlıkla karşılayabilir. Biz
de bu yazımızda öğrencilerin eğitim hayatını
kolaylaştıracak tablet modellerini listeliyoruz!

S

amsung’un güncel tablet modellerinden biri olan Galaxy Tab A
2019, orta seviye donanım özellikleri ve şık tasarımı ile bizleri
karşılıyor. 10.1 inç boyutunda oldukça
ideal bir boyuta sahip olan tabletin bu
ekranının çözünürlüğü ise Full HD şeklinde. Bu çözünürlük ile birlikte tablet
daha iyi bir deneyim sunmayı başarıyor.
Donanım özellikleri ile birlikte de bir
öğrencinin temel ihtiyaçlarını rahatlıkla
karşılayacak olan Galaxy Tab A 2019,
ortalamanın üstünde bir performans
sergiliyor. Tabletin RAM ve depolama
alanı tarafında ise 2 GB RAM ve 32 GB
depolama alanı bulunuyor. 32 GB dahili
hafıza, MicroSD kart yardımıyla da artırılabiliyor.
Ayrıca önde ve arkada birer kamerası
bulunan tablet, hoparlör konusunda da
oldukça başarılı. Bu hoparlörler sayesinde tabletteki dizi ve film deneyimi daha
keyifli bir hale getiriyor. Cihaz batarya
kapasitesi ise 6.150 mAh şeklinde.
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Lenovo Tab M10

Özellikle uygun fiyatlı tablet modelleriyle dikkat çeken Lenovo, bu tablet modeliyle
de ideal özellikler sunmayı başarıyor. 10.1
inç boyutuyla ortalama bir tablet ekranı
büyüklüğündeki Full HD ekran, gayet iyi
bir deneyim sunuyor.
Donanım özellikleri tarafında da orta
segment özellikler gördüğümüz Lenovo
Tab M10, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile birlikte geliyor. Depolama alanı,
MicroSD kart yardımıyla artırabiliyor.
Önde ve arkada birer kamerası bulunan tablet kamera tarafında günü çıkaracak bir performans sergiliyor. Tabletin
batarya konusunda da iş görür seviyede
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Huawei MediaPad T5

Bir süre önce uygun fiyatlı tablet çözümleriyle karşımıza çıkan Huawei’in
MediaPad T5 modeli de uygun fiyatı ile
dikkat çeken modellerden biri oluyor.
10.1 inç boyutunda ve Full HD çözünür-
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lüğündeki ekranı ile birlikte gelen tabletin tasarım olarak da yeterince başarılı
olduğunu söyleyebiliriz.
Donanım tarafında Huawei’in kendi geliştirmiş olduğu işlemciyle karşımıza çıkan
tablet, orta seviyenin biraz daha altında
performans sergiliyor. Ayrıca bu tablet iki
ayrı varyasyon ile karşımıza çıkıyor. 16 GB
depolama alanı / 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı / 3 GB RAM olmak üzere iki
ayrı varyasonunu gördüğümüz tabletin her
iki modeli arasında fiyat farkı da mevcut.
Önde de, arkada da birer kamerası
bulunan tabletin batarya tarafına baktığımızda da 5.100 mAh kapasiteli bir pil
karşılıyor bizleri. Bu batarya, orta seviye
bir performans sergiliyor.

Apple iPhone XR

iPhone ailesinin en
renkli üyesi iPhone
XR, büyük ekranıyla
tablet ruhunu akıllı
telefonda da yaşatıyor.

Huawei MediaPad T3 10

Huawei MediaPad T5 modeline göre
biraz daha düşük özelliklere sahip olan
Huawei MediaPad T3, yine 10 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor.
Ancak bu ekran, Full HD’ye göre biraz
daha düşük çözünürlüğe sahip.
Kalbinde giriş ve orta seviye arasına konumlandırılan işlemciye yer veren tabletin
depolama alanı ve RAM tarafında ise 16
GB dahili hafıza ve 2 GB RAM yer alıyor.
Tablette MicroSD kart desteği de mevcut.
Huawei MediaPad T5 modeliyle benzer
kamera özellikleriyle gelen tabletin batarya
tarafında da 4.800 mAh kapasiteli bir pil
yer alıyor. Düşürülmüş ekran çözünürlüğü ile birlikte bataryanın MediaPad
T5 modeli ile benzer sonuçlar vereceğini
rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hometech HT 10MT

Listemizin en uygun fiyatlı akıllı tablet
modellerinden biri olan Hometech HT
10MT, temel düzeydeki tablet özellikleriyle
bizleri karşılıyor. 10 inç büyüklüğünde
ve Full HD’ye göre biraz daha düşük çözünürlükteki ekrana sahip olan tabletin
ekran konusunda yeteri kadar başarılı
olduğunu söyleyebiliriz.
Donanım özellikleri tarafında giriş
seviyesinde özelliklerle karşımıza çıkan
Hometech HT 10MT, 2 GB RAM ve 16
GB dahili hafıza ile birlikte geliyor. Oyun
gibi yüksek performans gerektiren çoğu
işlemde yetersiz kalacak tablet, gündelik
kullanımda yeterli derecede performans
sunuyor. Tabletteki depolama alanı, MicroSD kart yardımıyla artırabiliyor.
Önde ve arkada birer kamerası bulunan
tablet kamera tarafında günü çıkaracak
bir performans sergiliyor. Tabletin batarya
konusunda da 5.300 mAh kapasiteli bir
pil ile geldiğini belirtelim.
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OKUL ALIŞVERİŞİ
ZAMANI GELDİ
Sıcak yaz günlerinin yavaş yavaş sonuna
geliyoruz. Artık güneş zaman zaman bulutların
arkasına girmeye başladı. Birçoğumuz için tatilin
bitişini simgeleyen bu havalar, önemli bir kesim
için de yeni bir başlangıcın işareti. Evet! Okul zili
yakında çalacak.
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Y

eni eğitim ve öğretim yılı Eylül
ayı itibariyle başlıyor. Okullarda
uzun süredir devam eden sessizlik
yakın zamanda yerini yeniden
öğrencilerin seslerine bırakacak. Tabii
durum öğrenciler tarafından bakıldığında bu kadar da pozitif değil. Aynı durum
ebeveynler için de geçerli. Yeni okul yılının
başlaması aynı zamanda yeni alışverişleri
de beraberinde getiriyor. Okulların başlamasına sayılı günler kala aileler çocukları
için en iyi okul araç gereçlerini satın almak
için kolları sıvadı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim
dünyası da dijitalleşti. Artık öğrencilerin yalnızca defter kalem ya da kitap gibi ihtiyaçları
olmuyor. Bu durum başta da dediğimiz gibi
ebeveynlerin canını biraz sıkabilir. Günümüzde bazı okullar eğitim yılı içinde tablet
kullanılmasını zorunlu tutuyor.
Yılın en büyük alışveriş dönemlerinden
biri geldi çattı. Okula dönüşün başlamasıyla birlikte uzayıp giden alışveriş listesine
teknolojiki ürünler de eklenmeye başladı.
Okul ihtiyaçları kapsamında teknoloji
alışverişine harcanan bütçenin her geçen
yıl bir üst seviyeye çıktığını söyleyebiliriz.
Kitap ve kırtasiye gibi ürünlerin yanında
hangi teknolojik ürünler okul alışverişi listesini süslüyor? Biz de bu sorudan
yola çıkarak, okul alışverişinde önemli
yere sahip olan teknolojik ürünleri bir
araya getirdik.
Okul alışverişinde öne çıkan belli başlı
teknolojik yardımcılar bulunuyor. Tabii
bunların başında tabletleri sayabiliriz. Başta
da dediğimiz gibi tabletler kimi okullarda
zorunlu tutulan teknolojik ürünler. Hatta
bazı okullar, belli marka ve modeldeki tabletleri kabul ediyor. Bu esasında aile bütçesi
için kimi zaman önemli bir durum. Ancak,
taşınabilirliği, kolay kullanımı ve az yer
kaplamasıyla tabletler öğrencilerin eğitim
hayatı boyunca en önemli yardımcılarından
biri. Öğrenci tarafına baktığımızda, öğrencilerin en sevdiği teknolojik ürünlerden
birinin tabletler olduğunu söyleyebiliriz.
Hem eğitim için kullanılan tabletler, boş
zamanlarda oyun oynamak ya da sosyal
medyada gezinmek için önemli araçlar
arasında yer alıyor. Her bütçeye uygun bir
tablet modeli mutlaka bulunuyor. Bunun
için öncesinde hangi ekosistemden devam
edilmesi gerektiğini belirleyip hareket etmek önemli. Android ve iOS tarafında farklı
çözümler mevcut. Tablet tercih ederken
dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise
tabii ki hafızası ve RAM seçeneği. Bunlar
doğrudan tabletin kullanım ömrüne etki
eden unsurlar arasında yer alıyor.
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Huawei MediaPad T5

Kirin 659 işlemci ile gelen tablet,
kullanıcısını hem Android
dünyasının oyunlarına hem de
internetin büyülü dünyasına
doğru bir yolculuğa çıkarıyor.
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En çok tercih edilen teknolojik ürünler
arasında kulaklıklar da bulunuyor. Son
zamanlarda kablolu ve kablosuz, kulak içi
ve kulak üstü olmak üzere birçok farklı
kulaklık alternatifi mevcut. Bu kulaklıklar da öğrencilerin tercih ettiği teknolojik aksesuarlar arasında yer alıyor. Okul
alışverişlerinde öğrencilerin listesinde
bir kulaklık modeli görmek mümkün.
Ders çalışırken konsantrasyonunu müzik dinleyerek sağlayan öğrenciler için
doğru kulaklık seçimi son derece önemli.
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Burada da dikkat edilmesi gereken nokta
kablolu bir kulaklık mı, yoksa kablosuz
bir kulaklık mı tercih edileceği. Daha
sonrasında ise kulak içi ve kulak üstü
alternatiflerinden birine karar vermek
gerekiyor. Kullanım kolaylığı ve pratikliği
her öğrenciye göre değişebileceği için bu
konuda net bir şey söylemek doğru değil.
Ancak, günümüzde kablo karmaşasından
kurtaran kablosuz kulaklıkların popüler
olduğunu söyleyebiliriz.
Bir öğrenci okul hayatı boyunca birçok

ödev ve sunum hazırlıyor. Aynı zamanda
sayfalarca ders notu bulunuyor. Artık
hayatımızın birçok kısmı dijitale taşındığı için bu notları da dijitalde bulmak
mümkün. Her şeyi saklayabilmek için de
bir depolama cihazı edinmek şart. O yüzden depolama cihazları da okul alışverişi
listesinde kendine yer bulabiliyor. USB ve
harici bellekler öğrencilerin eğitim hayatı
boyunca tüm notlarını saklayabilen küçük
dostları olacaktır.
Okul alışverişi listesinde olabilecek üç

teknolojik dostu sizlerle paylaştık. Ancak
tabii ki liste yalnızca bu üçlüyle bitmeyebilir. Uzun zamandır yeni bir bilgisayar sahibi olamayan öğrenci, yeni yılın
başlamasıyla birlikte yeni bir bilgisayar
talebinde bulunabilir. Aynı şekilde akıllı
telefonları da bu kategoride sayabiliriz.
Durum böyle olunca ebeveynlerin listesine bir laptop ya da bir akıllı telefon da
girmesi muhtemelen.
Hep söylediğimiz gibi birçok konuda
dijitalleştik. İletişim de telefon konuş-

malarından yazışmalara taşındı. Mail
her geçen gün daha önemli bir hale geldi. Durum böyle olunca öğrencinin hem
arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle
iletişimde kalabileceği bir cihaza mutlaka
ihtiyacı var. Her ne kadar tabletler benzer
işlerin üstesinden gelse de bir bilgisayar ya
da bir akıllı telefon gibi özelliklere sahip
olmalarını beklemek yanlış.
Laptop ve akıllı telefon dünyasında her
bütçeye uygun bir model mutlaka var.
Burada tercihleri doğru belirlemeli ve

uzun olmasına dikkat etmek gerekiyor.
Mümkün olduğu kadar uzun yıllar dayanabilen bir teknolojik cihaz, bir sonraki
okul alışverişi döneminde ebeveynlerin
cebini rahatlatacaktır.
Gördüğünüz gibi artık okul alışveriş
listeleri de dijitalleşti. Tüm bu listedeki
ürünler için dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta uzun ömürlü olmaları. Ne
kadar uzun ömürlü olurlarsa, bir sonraki
yıl o kadar daha düşük bütçeli bir alışveriş
listesi ortaya çıkar.
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Xiaomi Mi 9

6 GB RAM ve 256
GB dahili depolama
alanı ile gelen
Xiaomi Mi 9, güçlü
donanımı ve kamera
yetenekleriyle
dikkat çekiyor.

ÖĞRENİM HAYATINI
KOLAYLAŞTIRACAK
10 MUCİZEVİ
UYGULAMA
Telefonlarımızı sadece Instagram’dan fotoğraf
like’lamak için kullanmak zorunda olmadığımızı biliyor
muydunuz? Bu akıllı cihazlardan, okuldaki öğrenim
hayatımızı kolaylaştırmak için de yardım alabiliyoruz ve
inanmayacaksınız ama çok faydaları dokunuyor. Okula
dönmeden önce telefonunuza kurmak isteyebileceğiniz
bazı uygulamaları derledik, size tavsiye edeceğimiz
bu 10 uygulama, öğrenciliğiniz boyunca olduğu gibi
öğrencilik sonrasında profesyonel yaşamınızda bile
hayatınızı kolaylaştıracak. İşte o uygulamalar.
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1Office Lens

Microsoft’un bu mini uygulaması, telefon kameranızla çektiğiniz görsellerdeki metinleri
buluyor ve üzerinde oynanabilir,
değiştirilebilir, paylaşılabilir metinler olarak kaydediyor. Özellikle
ders kitaplarından önemli notlar
paylaşmak, üzerinde çalışmak,
notlar almak istediğinizde en
büyük yardımcınız olacak.

2Evernote

Evernote, piyasada bulabileceğiniz en gelişmiş not alma uygulaması. Öyle çok işe yarıyor ki,
bütün hayatını Evernote ile yöneten
fanatikleri var. Not alabilirsiniz,
fotoğraf çekebilirsiniz, resim yapabilirsiniz, ses ve video kayıtları
alabilirsiniz. Üstelik bunların hepsini bulut üzerinde saklayacağınız
için her yerden ve her cihazdan
tekrar ulaşabilirsiniz.

3Simple Mind

Bu uygulamayı, ünlü İngiliz
müzik grubu Simple Minds ile karıştırmayın. Bu basit ve kullanışlı
algoritma uygulaması sayesinde
aklınızdaki fikirleri, projeleri,
çalışma düzeninizi, işlerinizi belli
bir algoritmaya oturtup projelendirebilirsiniz. Eğer daha önce
“mind mapping” uygulaması kullanmadıysanız, bu konsepti mutlaka incelemenizi tavsiye ederiz.

4Google Translate

Dünyadaki en gelişmiş yapay
zekalı tercüme uygulamasını hala
telefonunuza kurmadıysanız, ne
kaçırdığınızın farkında bile değilsiniz. Karşınızdaki kişinin
konuşmasını canlı olarak anladığınız dile tercüme edebilecek
kadar gelişen bu uygulama, fotoğraflardaki metinleri tarayıp
OCR ile metine dönüştürdükten
sonra tercümesini de yapabiliyor.
Yabancı dilde eğitim alıyorsanız,
çok lazım olacak. Yabancı dilde
eğitim almıyorsanız, daha da çok
lazım olacak.

Graphing
5Free
Calculator

Üniversitede matematik ve fen
bilimleri üzerine okuyorsanız,
bilimsel hesap makinesi hayatını-
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zın çok önemli bir parçası olacak.

6Mathway

Karmaşık matematik formüllerinden oluşan bir problemle karşılaştınız ve çözemiyor musunuz?
Cevap bu uygulamada. Sorunun
fotoğrafını çekin ve uygulama size
hem çözüm yolunu, hem de cevabı
versin. Bu sayede hatalarınızı görüp kendinizi geliştirebilirsiniz.

7HabitHub

Alışkanlıklarınızı veya rutinlerinizi programlamak için
kullanacağınız bu uygulama sayesinde, ders çalışma düzeninizi
oturtabilirsiniz. Ders programınızı yükleyip, ertesi günün
dersleri hakkında her gün düzenli
hatırlatıcı alarmlar alabilirsiniz.

8Brainscape

Bir dersi öğrenme aşamasını
kolaylaştıran bu mobil uygulama
ile bir konu hakkında metinli veya
görsel eklemeli minik kartlar hazırlıyorsunuz. Ardından, öğrenene
kadar, tekrar tekrar üzerinden
geçerek, ders hakkındaki kritik
konuları öğrenmiş oluyorsunuz.

9Wolfram|Alpha

Bu acayip uygulama, üzerinde büyük emek harcanan, insanoğlunun bilimsel mirasını
dijital dünyaya taşıyan bir arama
motoru. Ona bilimsel konular
hakkında sorduğunuz soruları
cevaplayan, konuları bulan, detaylı
açıklamalar veren bu uygulama
sayesinde, üniversitede hayatınız
çok kolaylaşabilir.

10G Suite

Ofis uygulamalarına ücretsiz olarak ulaşabilmek özellikle
öğrencilik sırasında çok önemli.
Google’ın daha önce “Docs” ismini verdiği G Suite uygulaması
sayesinde, Microsoft’un Office
dosya kalıplarını Google’ın ekosisteminde bulut üzerinden açıp
çalıştırabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz, yeni dosyalar yaratabiliyorsunuz. Word, Excel ve
Powerpoint için en harika alternatif olan G Suite, hem öğrencilikte hem de profesyonel yaşamda
işinize çok yarayabilir.
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ÖĞRENCİ EVLERİ İÇİN
EKONOMİK VE
LEZZETLİ
5 DAKİKALIK
TARİFLER
Öğrenci evlerinde en önemli problemlerden
biri de yemektir. Ders ve sınav yoğunluğu
arasında hem sağlıklı, hem lezzetli, hem de
pratik yemek yapmak önemli bir ihtiyaca
dönüşür. Üstelik bu yemeklerin öğrenci
bütçesini sarsmayacak ekonomik tariﬂer
olması da gerekir. İşte öğrenci evlerinde
pratik ve ekonomik ziyafetler hazırlamak
için akılda kalıcı kolay tariﬂer.

Kremalı makarna
Malzemeler

250 gr makarna
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı süt kreması veya tam
yağlı süt
5-10 adet zeytin
Makarna, öğrenci evlerinin olmazsa
olmazıdır. Ekonomik bir yemek olduğu kadar kolayca hazırlanması da onu
vazgeçilmez yapar ama sade haşlanmış,
tatsız tuzsuz makarnalar yemek zorunda
değilsiniz.
250 gram makarnayı kaynamış suya
atın, yaklaşık 8-10 dakika kadar haşlansın.
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Ardından suyunu süzün ama yarım çay
bardağı kadar suyu dökmeden saklayın.
Bu lezzetli suyu sos için kullanacağız.
Makarna süzgeçte beklerken siz tencerede
bir yemek kaşığı tereyağı veya iki yemek
kaşığı zeytinyağı ısıtın. Ardından içine
zeytin dilimleri, kekik, dilerseniz minik
beyaz peynir parçaları atın ve birkaç
dakika sıcak yağda çevirin. Ardından bu
sosa makarnayı ve makarna suyunu katıp
iyice karıştırın. Son olarak makarnanın
üzerine ağız tadınıza göre iki üç çorba
kaşığı kadar süt kreması dökün ve krema
ısınana kadar birkaç dakika ısıtın. Eğer
süt kremanız yoksa, doğrudan tam yağlı
süt de kullanabilirsiniz. Bu defa 3-4 çorba

kaşığı kadar sütü sıcak makarnanın üzerine dökün ve birkaç dakika karıştırın,
süt kesilip hafif krema kıvamı aldığında
artık yemeğiniz hazırdır.
Makarnayı daha da lezzetlendirmek
istiyorsanız ve evde malzemeniz varsa,
tenceredeki sıcak makaranın üzerine
son olarak biraz kaşar rendeleyebilirsiniz. Servis yapmadan önce de üzerine
dilimlenmiş maydanoz yaprakları serperseniz, hem daha lezzetli olur hem de
c vitamini ihtiyacınıza destek olur ama
öğrenci evinde maydanoz yıkamak ve
doğramak, biraz fazla mı oldu acaba? Siz
yine de kendinizi kalıplara hapsetmeyin,
sınırlarınızı aşmaya çalışın.

Korkmaz Demtez
elektrikli çaydanlık
Susuz kaldığında kapanma özelliği
ile güvenliği ön planda tutan bu
çaydanlık, aynı anda 20 kişiye çay
yapabiliyor. Bu haliyle kalabalık
toplantıların vazgeçilmezi olmaya aday.
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Yumurtalı kıtır ekmek
Fried chicken sevmeyen öğrenci yoktur ama dışarıdan sürekli fired chicken
siparişi vermek öğrenci bütçesini sarsabileceği gibi bu lezzeti evde hazırlamak
da, hijyenik açıdan zor bir besin olan
tavukla uğraşmayı gerektirdiği için,
öğrenci evlerinde çok da pratik olmaz.
Ama size iyi bir haberimiz var. O kıtır
kıtır lezzeti evinizde biraz ekmek, galeta
unu, yumurta ve yağ ile elde edebilirsiniz.
Genişçe bir kaba iki-üç çorba kaşığı
galeta unu dökün. Dilerseniz bunun içine
damak tadınıza uygun olacak şekilde
baharatlar da ekleyebilirsiniz. Buna çıtır

harcı diyeceğiz. Başka bir kaba da bir
yumurta kırın ve eğer evde varsa içine
bir çorba kaşığı süt döküp karıştırın.
Ardından ekmeklerinizi dilimleyin ve
mümkünse her dilimi de dörde bölün.
Çünkü böylesi daha lezzetli olacak. Şimdi ekmek lokmalarını önce yumurtaya
bulayın sonra çıtır harcınızın içine atıp
her tarafın iyice harçla kaplanmasını
sağlayın. Son olarak bu ekmek dilimini
tavadaki kızarmış ayçiçek yağının içine
atın. Dilerseniz bolca yağı ısıtabilirsiniz
veya ekonomik olmasını isterseniz,
bir tavaya 3-4 yemek kaşığı yağ döküp

kızdırabilir, sonra ekmekleri çevirerek
kızartabilirsiniz.
Ekmeklerin üzeri altın sarısı olduğunda çıkarın, yağını süzün. Ağzınızı
yakmayacak kadar soğumasını bekleyin
ve afiyet olsun. Kıtır kıtır, yalancı fried
chicken görünümüyle yumurtalı ekmekleriniz hazır. Aslında dünya mutfağında
bu tarif “Fransız tostu” olarak bilinir,
İspanyollar ise “torrijas” diye isimlendirir ama bizim anne mutfağında ismi
yumurtalı ekmektir. Bu tarife bir de “çıtır harcı” eklerseniz, işte bu olağanüstü
lezzetle karşılaşıyorsunuz.

Sebzeli Bruchetta
İtalyanların Bruchetta ismini verdikleri,
bizim ise mini pizza olarak tanıdığımız
küçük ekmek dilimleri, sınavlara hazırlandığınız günlerde acil lezzet ihtiyacınıza
cevap verecek hem ekonomik hem pratik
bir tarif. Tek yapmanız gereken, evdeki
sebzeleri hızlıca bir gözden geçirmek…
Eğer sebze yoksa, sadece zeytin, minik
peynir parçaları ve biraz baharat ve yağ
bile işinizi görür.
Yapmanız gereken şu. Kabak, patlıcan,
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domates, patates, biber, havuç gibi, fırına
girdiğinde lezzetli şekilde pişecek sebzeleri
küçük küpler şeklinde doğrayın. Derin
bir kap içinde bu sebzeleri, biraz peynir,
biraz zeytin dilimi, biraz zeytinyağı ve
baharat/tuz ile karıştırın.
Ardından, bir ekmeği dilim dilim doğrayın veya isterseniz, ekmeyi boylamasına
ikiye ayırabilirsiniz. Ardından bu dilimlerin üzerine kaptaki karışımı yerleştirin
ve sıcak fırına verin. Yaklaşık 15 dakika

sonra, sebzeler piştiğinde Bruchetta’larınız servise hazır. Dilerseniz, sebzeler
piştikten sonra üzerine kaşar rendeleyip
2-3 dakika dakika daha pişirebilirsiniz.
Hatta size küçük bir hatırlatma yapalım,
eğer pişmesi gerekmeyen sebzeler kullanırsanız, bruchetta’larınızı fırınlamadan
bile servis edebilirsiniz.
Arkadaşlarla ders çalışma gecesinin
kurtarıcısı olabilecek bu büyük potansiyeli küçümsemeyin.
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SONRASI
SAĞLIKLI
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Tatil sonrası sağlıklı tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

Tefal Family
tost ve ızgara
makinesi
Tefal’ın hem
tost hem ızgara
yapmak için
kullanılabilen
küçük ev aleti;
döküm, yapışmaz
kaplama,
çift yönlü
kullanılabilen
plakalar ile temiz
bir kullanım
sunuyor.

Eylül ayı geldi çattı. Tatil mevsiminin
kapanmasıyla birlikte yoğun bir çalışma
dönemine girdik. Şimdi de yazın aldığımız
kiloları verme zamanı. Bunun için mutlaka
spor yapmak gerekiyor. Ancak bu sporu
yiyecekle de desteklemek şart. Yılın
yorgunluğunu üzerimizden atmak için
gittiğimiz tatilde ne yediğimize dikkat
etmemek de en doğal hakkımız.
Özellikle her şey dahil otel tatilini tercih eden
kişiler ipin ucunu biraz kaçırmış olabilir.
Tatil öncesinde yapılan hazırlıklar tatilde
yerini bol yemeğe bıraktı. Şimdi toparlama
zamanı. Biz de bu yazımızda sizi tatil sonrası
toparlayacak tariﬂere yer veriyoruz.

Yeşil mercimekli ıspanak çorbası
Malzemeler

1 bağ taze ıspanak
1 su bardağı yeşil mercimek
Bol su
1 adet ince kıyılmış kuru soğan
4-5 yemek kaşığı sıvıyağ
Yarım yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı kimyon
Bir tutam tuz
Karabiber
Acı biber
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Hazırlanışı

İlk olarak mercimekleri haşlıyoruz. Sonrasında süzüyoruz. Bir yandan tencerede sıvı
yağı ısıtıyoruz. Isınan yağa soğanları atıp,
kavuruyoruz. Daha sonra salça ve baharatları
ekliyoruz. Mercimek ve ıspanağı da ilave ettikten sonra, suyu ayarlıyoruz. Mercimekler iyice
yumuşayana kadar kısık ateşte pişiriyoruz.
Mercimekler yumuşadıktan sonra yemeğimiz hazır.
Afiyet olsun.
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Sebze lazanyası

Nar ekşili nohut salatası
Malzemeler

1 orta boy kırmızı soğan
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet domates
1/2 demet maydonoz ve dereotu
1-2 adet taze soğan

Hazırlanışı

Sos için

1 tam limonun suyu
6-7 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı acı pul biber

Kırmızı soğanları ay şeklinde doğruyoruz. Ardından domatesleri küp şeklinde
doğruyoruz ve yeşillikleri ince ince kıyıyoruz. Doğranmış taze soğanlarla birlikte
tüm malzemeleri bir kaseye koyuyoruz.
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Malzemeler
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz
Küp doğranmış salatalık turşusu

Haşlanmış nohutları da kaseye ekliyoruz.
Bir başka kasede ise sos malzemesini karıştırmaya başlıyoruz. Sos hazırlandıktan
sonra, salatanın üzerinde gezdiriyoruz.
Buradaki en önemli detay 2-3 saat sala-

2 adet patlıcan
2 adet kabak
250 gram lor ve süzme peynir karışımı

Hazırlanışı

tayı buzdolabında dinlendirmek. Servis
etmeden önce de salatalık turşusuyla
süslüyoruz.
Afiyet olsun.

İlk olarak patlıcanları ve kabakları
soyarak işe başlıyoruz. Sonrasında her
iki malzemeyi de uzun şeritler halinde
dilimliyoruz. İşlem bittikten sonra yağsız
olarak alt üst ızgara yapıyoruz. Sonrasında
peynir ile devam ediyoruz. Peynir karışımı
içine 2 adet yumurtayı kırıyoruz.
Tepsiyi yağladıktan sonra ızgara yapıl-

Domates sos
2 adet yumurta
3-5 adet kapya biber
mış patlıcanları bir sıra olarak diziyoruz.
Üzerine peynir karışımını, kapya biberi,
soğanı, mozzarellayı ve domates sosunu
ekliyoruz. Sonrasında ikinci sıra için de
aynısını yapıyoruz. Üçüncü sırada aynı
işlemi kabaklar için yapıyoruz. Bu aşamada
üzerine dereotu serpiyoruz. Dördüncü sıradaki kabakların üzerine de dereotu serpip,

1 büyük kırmızı soğan
2 su bardağı rendelenmiş mozzarella
Dereotu
domates sosu ve mozzarella ile kaplıyoruz.
Tepsinin üzerini alüminyum folyo kaplayıp, 200 derece ısıtılmış fırında 15-20
dakika bekletiyoruz. Fırından çıkınca da
kare kare dilimlemeyi ihmal etmiyoruz.
Serviste üzerine parmesan peyniri, fesleyen ve maydonoz eklemeyi unutmayın!
Afiyet olsun.
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CEP TELEFONU İLE
DAHA İYİ FOTOĞRAF
ÇEKMEK İÇİN 10
İPUCU
4
G
2
Cep telefonunuzda daha iyi
fotoğraf çekmek için bu 10 ipucu
sizi daha iyi bir fotoğrafçı yapacak.

elişen teknoloji cep telefonlarını birer
fotoğraf makinesine dönüştürdü.
Günümüzde giriş seviyesi bir telefon
bile gayet güzel fotoğraf çekebiliyor.
Her ne kadar yapay zeka, akıllı teknolojiler
ve makine öğrenimi gibi teknolojiler fotoğrafların daha iyi çekilmesine yardım etse de
kullanıcı olarak halen bizim yapabileceğimiz
bazı küçük dokunuşlarla alınan sonuçların
daha iyi olması sağlanabiliyor. İşte uzun
yıllardır hem fotoğraf makinesi hem cep
telefonu ile fotoğraf çeken biri olarak tecrübelerime dayanarak hazırladığım 10 ipucu.

1Kamerayı temizleyin

Çok basit bir tavsiye gibi gelecek ama
daha iyi fotoğraf çekmek için size gerekli
10 ipucu arasında ilki kamerayı temizlemek. Malum telefonları gün içinde sürekli
elimizde kullandığımız için gerek elimiz,.
gerek parmaklarımız gerekse telefonu
koyduğumuz masa ya da diğer zeminlerden gelen yağ, toz ve kirler kameranın
objektifinin olduğu bölgeyi kapatabiliyor.
Bu çok büyük bir sorun gibi görünmüyor
olsa da temiz bir objektif olmadan net ve
güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün değil.
Belki her gün değil ama belli periyotlarla
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bu objektifi temizlemeyi unutmayın.

Işığın önemli olduğunu
unutmayın

Fotoğraf eşittir ışık. Eğer ışık olmazsa,
yanlış olursa, az olursa ya da fazla olursa
çekeceğiniz fotoğraflar da kötü olur. Bu
yüzden ışığı takip etmeyi, gözlemlemeyi,
hangi durumda nasıl sonuç verdiğini (uzmanlık seviyesinde olmasa da) bilmeniz
size fayda sağlayacaktır. Örneğin güneşin
fotoğrafı çeken kişinin arkasında olması
kuralı her zaman işinize yarayacak basit
ve pratik bir yöntemdir.

3Dijital zoom kullanmayın!

Her ne kadar günümüzde amiral gemisi birçok model en az 2X optik zoom
sunsa da, hala birçok cep telefonunda dijital zoom özelliği bulunuyor. Ne yazık ki
dijital zoom birçok durumda kötü sonuç
verir. Bu bakımdan mecbur kalmadıkça
dijital zoom kullanmayın. Son dönemde
bazı cep telefonlarında optik ve hibrit zoom
özellikleri de bulunuyor. Bu konudaki
detayları daha önce yine bu sayfalarda
sizlerle paylaştığım ‘cepte zoom kabiliyeti
artıyor‘ yazımda görebilirsiniz.

Bol bol fotoğraf çekin

Fotoğraf makinesi test ettiğim zamanlarda bazı okuyucularım ‘bizde de
bu fotoğraf makinesi var ama böyle fotoğraf çekemiyor’ yorumunu yapıyordu.
Bunun en önemli sebebi (fotoğraf konusunda bilgili olmamı bir kenara koyacak
olursak) çok fazla fotoğraf çekmem. Zira
test ettiğim bir cihazla en az 1000 kare
fotoğraf çekiyorum.
Elbette içlerinden en güzellerini
kullanıyorum. Size de bunu tavsiye
ederim. Çok fotoğraf çekmek biraz
da üzerine düşerseniz size daha
iyi fotoğraf çeken biri haline getirmeye yardımcı olur. Elbette
tek başına yeterli değildir
ama faydası olacağı konusunda garanti verebilirim.
Bol bol fotoğraf çekin,
kötü ya da saçma fotoğraf lar çekmekten
korkmayın. Unutmayın günümüz telefonlarının çoğunda bellek
sorunu bulunmuyor.
Beğenmediklerinizi silersiniz.
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kameralı bir cep
5İyitelefonunuz
olsun

Her zaman söylenen klasik bir cümle
vardır: İyi fotoğraf makinesi iyi fotoğraf
çekmenin ana şartı değildir. Evet buna
tamamen katılıyorum. Ama iyi bir kamera
(sunduğu imkanları kullanabilirseniz)
sizin iyi fotoğraf çekmenize yardımcı
olabilir. Zira günümüz iyi kameralı cep
telefonlarında 5X’e kadar optik, 10X’e
kadar hibrit zoom seçenekleri bulunuyor.
Ayrıca birçok ayar, çekim modu, yapay
zeka ve makine öğrenimi desteği de daha
iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor.
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Bu da eğer iyi kullanabilirseniz size fayda
olarak geri dönecektir.

6Hazır olun

Fotoğraf çekmek bir refleks işidir. Bu
refleksiniz ne kadar iyi olursa çektiğiniz
fotoğraflar da o kadar güzel olacaktır. Etrafı
gözlemlemek, çevrenizde olup bitenleri görmek, anlık gelişen olaylarda fotoğrafa hazır
olmak güzel kareler yakalamanızı sağlar.

7Telefonunuzun sınırlarını bilin
Kullandığınız telefonun kamerasının
sınırlarını iyi bilirseniz ona göre hareket et-

Cep telefonu ile daha iyi fotoğraf çekmek için 10 ipucu | OBJEKTİF

meniz kolaylaşacaktır. Örneğin kamerasında Pro modu olmayan bir cep telefonunda
diyafram ya da enstantaneyi değiştirmeyi
aramayın. Ya da gece modu bulunmayan
bir telefonla gece fotoğraf çekmeye kalktığınızda sonuçların kötü olacağını bilmeniz
hayatınızı kolaylaştıracaktır.

uygulamalar size bu konuda birçok seçenek
sunuyor. Ama şunu da unutmayın: Düzenleme yapmak bazı küçük kusurları örtmek ya
da fotoğrafı biraz daha güzelleştirmek için
kullanılır. Bu tip uygulamalardan mucize
beklemeyin ve kötü çekilmiş bir fotoğrafı
muhteşem bir hale getireceğini düşünmeyin.

8

9

Düzenleme uygulamaları
kullanın

Cep telefonu ile çektiğiniz fotoğrafların
düzenleme yapılarak daha güzel hale getirilebileceğini unutmayın. Telefonunuza
yükleyeceğiniz (örneğin Snapseed gibi)

Çekim modlarını kullanın

Muhtemelen telefonunuzda en az 5-6
tane hazır çekim modu vardır. Bunları
yerine ve duruma göre kullanarak daha
iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Doğru çekim
modu daha iyi sonuçlar almanızı sağladığı

gibi normalde çekemeyeceğiniz (mesela
Panorama) fotoğraf lar çekebilmenizi
sağlaması açısından önemlidir. Bu hazır
çekim modlarına girin, kullanın, deneyin
ve sonuçlarını değerlendirin.

10Netlik sizin kontrolünüzde

Biraz komik bir tavsiye olacak ama
çok gelişen teknolojilere rağmen bazen
fotoğrafların flu yani netsiz çekildiği de
oluyor. Bunun önüne geçmek için kamera
uygulaması üzerinde net olmasını istediğiniz nesnenin üzerine tıklamanız netlik
için yeterli olacaktır. İstediğiniz konu

net olduğunda fotoğrafı çekebilirsiniz.
Ayrıca bazen kamera sizin istediğinize
değil de farklı bir konuya netlik yapabilir.
Bunu değiştirmenin yolu da dokunarak
netlik yapmaktan geçiyor. Bu sayede öne
çıkarmak istediğiniz konunun net ya da
flu olmasını sağlayabilirsiniz.
Benim size vereceğim ve daha iyi fotoğraf çekmenizi sağlayacak 10 ipucu bu
kadar. Elbette farklı ipucu ve tavsiyeler ile
bu sayıyı artırmak mümkün. Ben burada
önemli gördüğüm 10 tanesini sıraladım.
Anlatması benden uygulaması sizden.
Işığınız bol olsun...
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YENİ GİMBAL:

DJI RONIN-SC
Ünlü drone üreticisinin yeni ürünü DJI Ronin-SC,
DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri için uygun bir
Gimbal çözümü olarak karşımıza çıkıyor.
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D

JI markası dendiğinde akla gelen ilk
ürün grubu drone olurken, ikinci ürün
grubu ise Gimbal çözümleri. Temelde
video kayıt eden cihazların titreşimini
engellemek için tasarlanan Gimbal çözümleri
konusunda iddialı olan DJI, cep telefonlarından
aynasız ve DSLR fotoğraf makinelerine kadar
birçok cihaz için üretim yapıyor. Bunlardan
biri olan Ronin-SC ise özellikle fotoğraf makineleri için tasarlanan bir Gimbal çözümü.
Gimbal nedir sorusunun yanıtı merak edenler
daha önce bu konuda hazırladığım yazımı
okuyabilirler.
Toplam taşıma ağırlığı 2 kg olan Gimbal, bu
ağırlığı geçmeyen fotoğraf makineleri ile birlikte
kullanılabiliyor. Temelde 3 eksenli bir titreşim
engelleyici Gimbal olan ürün, aynı zamanda
yine DJI tarafından geliştirilen bir uygulama
ile eş zamanlı kullanım imkanı da sunuyor. Bu
uygulama sayesinde cihazı uzaktan kumanda
etmek mümkün hale gelirken bazı özellikleri
de uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Gimbal’ın
toplam ağırlığının 1.1 kg gibi hafif bir değer
olduğunu da söylemek isterim. Yani taşıması
ve kullanması kolay bir ürün var karşımızda.
Üzerinde 2.450 mAh Li-Poli pil bulunan
ürünün, tam dolu iken pil ömrü 11 saate ulaşabiliyor. Bu pili USB Type-C bağlantı üzerinden şarj edilebilen Ronin-SC’de uygulama ile
bağlantı kurabilmek için Bluetooth 5.0 teknolojisinin yer aldığını belirteyim. Uygulama ile
Panorama, Timelapse, Motionlapse ve Motion
Control gibi özellikler sunan DJI Ronen-SC,
aynı zamanda markadın diğer ürünlerinde de
bulunan ActiveTrack 3.0 teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji herhangi bir konuyu hareket
halinde iken bile takip etmeyi sağlıyor.

DJI Ronin-SC kimler için uygun

Öncelikle bu tarz cihazların video konusunda iddialı yarı profesyonel ve profesyoneller
için uygun olduğunu belirteyim. 2 kilograma
kadar fotoğraf makinesi taşıyabiliyor olması
Ronin-SC’yi ağırlıklı olarak aynasız ve giriş/
orta seviye DSLR ile video çekenlerin ilgili
alanına koyuyor. Günümüzde birçok aynasız
ve DSLR cihazın objektifi ile beraber bu ağırlığı
aşmadığını söyleyebilirim. Elbette çok ağır ve
büyük objektifle bu tarz bir ürünün kullanımı
mümkün olmayacaktır.
Özellikle aktüel çekimler için uygun bir
ürün olan DJI Ronin-SC, geniş bir aksesuar
desteğine de sahip. Telefon tutucudan, netlik
motoruna, netlik tekerleğinden Grip’e kadar
bir dizi aksesuar desteği ile daha kabiliyetli
hale gelen ürünün önceki sürümlerinin Türkiye’de de halen satışta olduğunu hatırlatmakta
fayda var.
Bu tarz işlerle uğraşanların mutlaka bir
bakması gerektiğini düşündüğüm ürün, yukarıdaki tanıma uygun herkese hitap ediyor.
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Koenic mikrodalga fırın
700W mikrodalga gücüne sahip Koenic
mikrodalga fırın 20L hacmiyle öne
çıkıyor. Üründe buz çözme fonksiyonu
ve çocuk kilidi de bulunuyor.
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2

Güçlü aydınlatma ekipmanları

Öğrenciler bir eve taşınırken en umursamadıkları
detay, odaların aydınlatması olur. Nasıl olsa her
odanın tepesinde bir lamba ve ampul var değil
mi? Öte yandan, öğrenciye ev kiralama hesabı yapan ev
sahiplerinin de en umursamadığı detaylardan biri aydınlatmadır. Bunun sonucu olarak, en ucuz ampüllerle, en
loş ve sağlıksız şekilde aydınlatılmış öğrenci evi gerçeği
ile yüzleşmek zorunda kalırsınız. Çoğu öğrenci, ömür
boyu ona eşlik edecek göz bozukluklarına yakalanmadan aydınlatmanın önemini fark etmez bile ama biz size
hatırlatalım. Sürekli ders çalışma, kitap okumak, yazı
yazmak zorunda kalacağınız odanızda mutlaka güçlü bir
ışıklandırma olmalı, üzerinde çalıştığınız kitap net şekilde
aydınlatılmalı, üzerine kafanızın gölgesi de düşmemeli.
Dolayısıyla, hiç olmazsa bir okuma lambası göz sağlığınız için önemlidir. Mümkünse alttan tavana ışık vuracak
aydınlatma ekipmanları da ders çalıştığınız odadaki aydınlatmayı hem güçlendirmeli hem de yumuşatmalısınız.

4

Kettle

Yoğun ders çalışma gecelerinde en
sık tüketeceğiniz
içecekler kahve ve hatta çay
olacak. Eğer ocak üzerinde
su kaynatarak kahve ve çay
yapmaya kalkışırsanız, çok
bölünürsünüz. Çok zaman
harcarsınız. Oysa pratik
bir kettle, ateşin üzerinde
çaydanlık unutmadan, ders
başında uyuyakaldığınızda
evi yakma riski yaşamadan
gece boyunca dilediğiniz
kadar çay ve kahve içmenize yardımcı olur.

3

Yanmaz/Fırın kağıdı

Şaşırtıcı ama gerçek, bu
küçük kağıt rulosu, sizin
her hafta 4-5 saat daha az
bulaşık yıkamanızı sağlayacak. Çok
sık kullanacağınız tost makinesinin
arasına koyacağınız fırın kağıdı, tost
makinenizin sürekli kirlenmesini
engelleyecek. Fırında pratik küçük pizza dilimleri/brucehetta’lar
yapmak istediğinizde her defasında
fırın tepsisini yıkamak zorunda kalmayacaksınız. Hatta zamandan ve
bulaşıktan daha da tasarruf etmek
istiyorsanız, fırından çıkaracağınız
minik kızarmış ekmeklerinizi ve
diğer kuru malzemeleri, fırın kağıdı ile masaya getirebilir, tabak bile
kirletmeden minik pizzalarınızı yiyebilirsiniz. Ardından tek yapmanız
gereken şey, fırın kağıdını üzerindeki
kırıntıları dökmeden çöpe atmak.
Öğrencilik bazen böyle yaratıcı çözümler geliştirmeyi zorunlu kılıyor
zira ya o bulaşık yıkanacak, ya da
o sınava yetişilecek, sizi anlıyoruz.
Sonra da öğrenci evinde dağ gibi
bulaşık birikiyor derler.
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5

Wi-fi range extender

Eğer apart evler gibi Wi-Fi bağlantının bir hizmet olarak kiraya
dahil olduğu eşyalı kiralık evlerde
kalacaksanız, apartmandaki diğer komşularla Wi-Fi konusunda yarışmak zorunda
kalacaksınız demektir. Ayrıca evinizdeki
bazı odalara ve köşelere apartmandaki
Wi-Fi modemin sinyalleri ulaşamayabilir.
Uygun bir Wi-Fi Range Extender cihazı
ile evinize ulaşan sinyalleri, evin sinyali
çekmeyen köşelerine kadar ulaştırabilirsiniz. Böylece pahalı 3G/4G verilerinizi
evde sosyal medyaya girmek, internetten
film seyretmek için harcamak zorunda
kalmadan binanın Wi-Fi bağlantısını
kullanabilirsiniz.
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KIYAFETLERİNİZİ
ÜTÜLERKEN ZAMANI
KAÇIRMAYIN
Haziran, Temmuz ve Ağustos derken yaz aylarını
geride bıraktık. Eylül ayıyla birlikte yeni bir dönem
başlıyor diyebiliriz. Eylül denilince akla gelen
iki şeyden bahsetmek mümkün. Bunlardan
ilki tabii ki havaların serinlemesi. Artık
güneş daha sık bulutların arkasına
saklanıyor. Bir diğer önemli nokta ise
okulların açılması. Eylül ayı birçok
kişi için okula dönüş demek.
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O

kula dönüş hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde hem öğrenciler
hem de ebeveynler tatlı bir telaş
içinde. Aynı zamanda yıllık iznini tamamlamış birçok kişi de yeni döneme
hızlı bir giriş yaptı diyebiliriz. Daha salaş
ve rahat giyinebildiğimiz yaz aylarından
sonra, okul ve iş kıyafetleri yeniden eski
önemine kavuştu. Tabii durum böyle
olunca ütüler de fişe takıldı.
İster okul kıyafeti olsun, ister iş kıyafeti
ya da günlük kıyafet. Tüm eşyalarımızın
hem sağlık hem de güzel görünmek için
ütüye ihtiyacı var. Durum böyle olunca
evlerin vazgeçilmez teknolojik ürünleri
arasında ütüyü ilk sıralara yazabiliriz.
Uzun yıllardır hayatımızda olan ütü,
zaman içinde neredeyse evrim geçirdi.
Birçok kişinin korkulu rüyası olan ‘Ütü
yapmak’ yeni nesil ütülerle birlikte neredeyse dert olmaktan çıktı. Uzun saatler
yapılan ütü, ortama yayılan ısı ve uzun
süreli ayakta durma ütü yapmayı çileli
hale getirirken, yeni nesil ütüler bu sorunu
yavaş yavaş ortadan kaldırıyor.
Ütü yaparken kaybedilen zaman, teknoloji ile birlikte yavaş yavaş geri kazanılıyor.
Günümüzde oldukça yüksek fiyat etiketlerine sahip ütü modelleri bulunuyor. Tabii bununla birlikte uygun fiyatlı
modeller de yok değil. Hemen her bütçe
için doğru ütüyü seçmek artık çok kolay.
Biz bu ayki yazımızda daha çok buharlı
kazanlı ütüleri mercek altına alacağız.
Bunun sebebi ise buharlı kazanlı ütülerin hem düzenli aralıklarla ve sık sık
ütü yapanlar için hem de çamaşırlarını
biriktirip toptan ütüleyenler için iyi bir
seçenek olması.
İsminden de anlaşılacağı gibi bu tip
ütüler buhar gücüyle öne çıkıyor. Standart ütülere göre daha yüksek performans
sergileyen buharlı kazanlı ütüler, ütü
yapmayı daha kısa sürede tamamlamak
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isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Tabii
baktığımız her kullanıcının bu işlemi en
kısa sürede tamamlamak istediğini göz
önüne alırsak, buharlı kazanlı ütülerin
tüm kullanıcılara hitap ettiğini söyleyebiliriz.
Ütü ile fazla vakit geçirmek istemiyor
ve yüksek bir performans bekliyorsanız
dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.
Dilerseniz şimdi bu noktalara kısaca
göz atalım.
Buharlı kazanlı ütü seçiminde su haznesinin büyüklüğü oldukça önemli. Çünkü
su kapasitesi fazla olan ütüler kırışıklıkları
daha hızlı ve kolay açıyor. Böylece kıyafetlerin kumaşının da yıpranması önleniyor.
Ayrıca ütünün tek püskürtmede uyguladığı sabit buhar miktarı da önemli
kriterler arasında. Bu özellik de yine
kıyafetin çabuk açılması için oldukça
önemli. Sabit buhar miktarının yanında
şok buhar miktarına da bakabilirsiniz.
Kazanlı ütüler buharı yüksek bir basınçla püskürttükleri için daha yüksek
bir performans sergileyebiliyor. Aynı
zamanda ütünün gücünü belirten buhar
basıncı bilgisi de kriterleriniz arasında
yer almalı.
Bu temel kriterlerin yanında ütü seçiminizi yaparken ufak detaylara da dikkat
edebilirsiniz. Örneğin, bazı modellerde
kumaş koruma kalkanı bulunabiliyor. Bu
da kirli damlacıkların buhara dönüşerek
kıyafetleri lekelemesini önlüyor. Ayrıca
hızlı başlangıç özelliği de ütünün kısa
sürede hazır hale gelmesi için son derece
önemli. Kendiliğinden kapanma özelliği
de güvenlik açısından öne çıkıyor.
Yaz, kış, ilkbahar ya da sonbahar. Hangi
mevsimde olursak olalım, ütü yapmak
her zaman zahmetli ve yorucu. Yeni nesil
ütülerle bunun üstesinden gelebilir, kısa
sürede etrafınızdaki hayran bırakacak
sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.

Kıyafetlerinizi ütülerken zamanı kaçırmayın | EVDE YAŞAM

Philips Elite Plus
Buharlı Kazanlı Ütü
Kullanım kolaylığı
sağlayan akıllı otomatik
buhar özelliğine sahip
buharlı kazanlı ütü için ısı
ayarı gerekmiyor.
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SANAL GERÇEKLİK
DÜNYASINA GİRİŞ
Teknoloji dünyası her geçen gün gelişiyor. Birçok yenilik insanların
hayatını kolaylaştırmanın yanında daha eğlenceli vakit geçirmesini
sağlayacak çözümler de sunuyor. Özellikle oyun dünyası, yeni nesil
teknolojilerle birlikte bambaşka bir yöne evrildi diyebiliriz. Uzun
yıllar bir joystick ile müdahale ettiğimiz oyunları artık vücudumuzla,
sanki içindeymişiz gibi oynayabiliyoruz. Bu da hem daha fazla
oyun zevki hem de daha yenilikçi bir deneyim anlamına geliyor.
Oyuncunun kendini adeta oyunun içindeymiş gibi hissettiren
teknolojilerden biri de sanal gerçeklik. Tabii sanal gerçeklik için
yalnızca oyunlar için geliştirilmiş bir teknoloji diyemeyiz.
Ancak, oyun dünyasına önemli yenilikler getirdiği de bir gerçek.
Biz de bu yazımızda sanal gerçeklik dünyasına bir giriş yapıyoruz ve
sanal gerçeklik nedir, nerelerde kullanılır, nasıl kullanılır
gibi sorulara yanıt veriyoruz.
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S

anal gerçeklik ile ilgili bir yazı
yazmaya başlayacaksak ilk önce
onun ne olduğunu anlatmamız
gerekiyor. Son yıllarda adını sık sık
duymaya başladığımız bu teknoloji aslında
gerçek hayattaki ortamların bilgisayarlar
aracılığıyla taklit edilmesi anlamı taşıyor.
Tabii bunun için bir gözlük şart. Birçok teknoloji üreticisinin sanal gerçeklik gözlüğü
bulunuyor. Bunlar arasında Samsung’dan
Google’a birçok devi sayabiliriz.
Sanal gerçeklik dünyasına girmek için
gözlüğü takmak yeterli. Kişiyi bambaşka bir
ortama adapte eden bu gözlük ile evinizden
çıkmadan dünyanın bir ucunda gezebilir,
roller coaster heyecanı yaşayabilir ya da
başta da dediğimiz gibi bir oyunun içine
girip ana karakter olabilirsiniz.

Sanal gerçeklik
nerelerde kullanılır?

Günümüzde farklı alanlarda sanal gerçeklik gözlükleri kullanılıyor. Üstelik yalnızca
kişisel kullanım için değil. Sağlık alanında
da bu teknolojiyle yenilikler yaşanması bekleniyor. Örneğin, yeni mezun bir doktor,
sanal gerçeklik gözlüğü ile tıpkı gerçekmiş
gibi bir ameliyat yapıp deneyimlenebilir.
Seyahat sektörü de sanal gerçeklik teknolojinin kullanıldığı alanlardan biri. Daha
önce hiç gitmediğiniz bir şehri öncesinde
sanal gerçeklik ile gezebilir, sokaklarını öğrenebilirsiniz. O şehre gittiğinizde deja-vu
hissi yaşayacağınıza eminiz.
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MSI VGA
GeForce GTX 1050 TI

NVIDIA GameWorks teknolojileri
sayesinde son derece akıcı oyun ve
sinematik deneyimler sunana ekran
kartı ayrıca 360 derece görüntü
yakalama özelliğine de sahip.

Sanal gerçeklik dünyasına giriş | SES VE GÖRÜNTÜ
Tabii ki oyun dünyası da sanal
gerçeklikle iç içe olan sektörlerden biri. Artık oyundaki karakteri
joystickle kontrol etmek yerine, o
karakterin kendisi olabilirsiniz. Bu
da yine sanal gerçeklik gözlüğü ile
mümkün. Hatta, bu gözlüğe entegre
edilen aksesuarlarla oyunu daha da
gerçekmiş gibi hissetmeniz mümkün. Bunun için geliştirilmiş oyun
aksesuarları olduğunu belirtelim.
Sonuç olarak, eğitimden endüstriye, oyundan sağlığa daha birçok
alanda sanal gerçeklik teknolojisi
kullanılıyor ve insanların deneyimlerini daha gerçekçi hale getiriyor.

Sanal gerçeklik
nasıl kullanılır?

Sanal gerçekliğin ne olduğuna
ve nerelerde kullandığına kısaca
göz attık. Peki bu teknoloji nasıl
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kullanılıyor?
Sanal gerçeklik gözlüğü, içeriğin
televizyon, bilgisayar ya da telefon
ekranında eş zamanlı olarak görüntülenmesine olanak sağlıyor.
Kullanıcı gözlüğü taktığında başını
hareket ettirmesiyle sanal dünyaya
giriş yapıyor. Sanal ortamda yaratılmış gerçekliğin içine giren kullanıcı,
bu gerçekliğin içindeki aktivitelere
dahil oluyor. Aynı zamanda bu sistemin kumanda aygıtları sayesinde
sanal dünyada hareket edebiliyor.
Sony, sanal gerçeklik teknolojisini
oyun dünyasına entegre eden üreticilerin başında geliyor. PlayStation’a özel bir sanal gerçeklik başlığı
bulunan Sony, böylece oyuncuların
oyunun içinde olmasının yolunu
açıyor. Ülkemizde de satılan bu
ekipman ile sizin de oyun keyfini
üst seviyelere çıkarmanız mümkün.
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EN İYİ YÖNETMEN OSCAR’INI
ALAN İLK KADIN

KATHRYN BIGELOW
Sinema dünyasında hem kamera önünde hem de kamera
arkasında sayısız önemli isim var. Bunların kamera önünde
olanları çok daha fazla tanınsa da gizli kahramanların her zaman
için sinema sektörünün sac ayakları olduğunu farkında olmak
gerekiyor. Bir sinema ﬁlmi ismi söylendiğinde birçoğumuzun
aklına ﬁlmin başrol oyuncuları geliyor. Baktığınızda bu çok
da yanlış değil. Sonuçta 2 saat boyunca ekranın karşısında,
hikayesine ortak olduğumuz kişiler görsel hafızamızda çok
daha fazla yer ediyor. Eğer, bir ﬁlmden çok etkilendiysek, işte o
zaman yönetmenini merak etmeye başlıyoruz.
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B

iz de tam da bu yüzden her ay
başarılı filmlerin arkasındaki
usta yönetmenleri mercek altına
alıyoruz. Şimdiye kadar genellikle
erkek yönetmenlerin hayatına yakından
baktık. Peki ama kadın yönetmen yok mu?
Aslında bu soru bile saçma. Hayatın her
aşamasında, her alanda olduğu gibi bu
alanda da oldukça başarılı kadınlar var. Bu
ayki konuğumuz da bu kadınlardan biri.
En iyi yönetmen dalında Oscar’a layık görülen Kathryn Bigelow da sinema
dünyasının gizli kahramanlarından biri.
1951 yılında doğmuş olan Bigelow,
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genellikle bilim kurgu, aksiyon ve korku
türlerinde yaptığı çalışmalarla biliniyor.
Ünlü yönetmenin en bilindik çalışmalarını Karanlık Bastığında, Ölümcül Tuzak
ve Kırılma Noktası olarak sıralayabiliriz.
Ancak, en iyi yönetmen dalında Oscar
alan ilk kadın yönetmenin filmleri tabii
ki bunlarla sınırlı değil.
Şimdi biraz geriye gidelim ve Bigelow’un
filmlerine daha yakından bakalım.
İlk olarak ünlü yönetmenin kariyerinde 9 adet filmin olduğunu söyleyelim.
Bu filmlerin ilki 1982 yılında yayınlanan The Loveless. Yönetmenin ilk uzun

metrajlı filmi, haydut bir bisikletçinin
hayatını anlatıyor. Bu filmin başrolünde
Willem Dafoe. Bigelow’un ilk yönetmenlik deneyimi Dafoe’nin ilk başrolüyle bir
araya geliyor.
1987 yılına gelindiğinde Karanlık Bastığında isimli film vizyona giriyor. Bu başta
da dediğimzi gibi Bigelow’un en fazla bilinen filmleri arasında yer alıyor. Western
türü ile vampir mitini bir araya getiren
film, ayrıca yönetmenin henüz politik
sulara girmediği yıllara ait filmlerden biri.
1990 yılında Mavi Çelik, 1991 yılında
Kırılma Noktası, 1995 yılında Tuhaf Günler,

2000 yılında Suyun Ağırlığı, 2002 yılında
Tehlikeli Saatler, 2009 yılında Ölümcül Tuzak ve 2012 yılında Zero Dark Thirty filmleriyle Bigelow’un yeteneklerini izliyoruz.
Bu filmlerden 2009 yılında vizyona
giren Ölümcül Tuzak ile Oscar’a aday
olan Bigelow, finalde Avatar’ın yönetmeni
James Cameron ile en iyi yönetmen ödülü
için rekabet ediyor. Tabii kazanan Bigelow
oluyor. Bu arada Cameron ve Bigelow’un
bir dönem evli olduğunu da belirtelim.
Yani o yıl düzenlenen Oscar Töreni, en iyi
yönetmen dalında ilgi çekici bir rekabete
ev sahipliği etti.

Aynı film Altın Küre’ye de
aday oldu.

2010 yılında Bigelow, En İyi Yönetmen
Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. Bu
arada, bu ödüle daha önce Lina Wertmüller’in Seven Beauties ile, Jane Campion’un The Piano ile, Sofia Coppola’nın
Lost in Translation ile aday gösterildiğini
de hatırlatalım.
Bigelow bu üç kadın yönetmenin ardından, akademi ödülünün en yeni kadın
kadayı oldu.
Yazımızda Bigelow’un politik sulara
girdiğinden bahsettik. Zero Dark Thirty

tam da öyle bir film. Amerika Birleşik
Devletleri’nin Afganistan saldırısını konu
alan 2012 yapımı filmin yapımcı koltuğunda da Bigelow oturuyordu.
Zero Dark Thirty 85. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu
(Jessica Chastain) ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında aday oldu. Ancak yalnızca
En iyi Ses Kurgusu Ödülünü kazandı.
Filmde yer alan işkence sahnelerinin
tartışmalara yol açtığını, bazı eleştirmenler
tarafından işkence taraftarı olması nedeniyle eleştirildiğini söyleyelim.
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Masaüstü bilgisayar kullanıcıları, enerji tasarrufuna çok önem
vermese de dizüstü bilgisayar kullanıcıları, özellikle bilgisayarlarını pil
ile kullanırken, enerji tasarrufuna oldukça önem veriyor. Bunun için
ekran parlaklığı gibi unsurlar oldukça etkili olsa da birçok unsurun
daha etkili olduğunu görüyoruz. Peki bu unsurlar neler? Bu yazımızda,
özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarını mutlu edecek, enerji
tasarrufu yaptıracak taktikleri derledik.
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Asus ZenBook 13

G

enelde kullanıcılar, kullanmadıkları uygulamaları arka planda
çalıştırmaya devam ediyor. Bunun sebebi ise istedikleri zaman
kolayca ulaşabilmesi oluyor. Ancak arka
planda çalışan uygulamalar, ciddi derecede
güç tüketimine sebebiyet veriyor. Çünkü
bilgisayar işletim sistemleri, arka planda
çalışan uygulamaları kısıtlamaz, normal
bir şekilde çalıştırmaya devam eder.
Bunun için arka planda çalışan ve kullanmadığınız uygulamaları kapatmanızda
fayda var. Bu sayede işlemciniz ve bellekleriniz daha az çalışırken bilgisayarınız
da haliyle daha az güç tüketecektir. Bu da
pilinizi daha uzun süre kullanabileceğiniz
anlamına geliyor.
Arka planda çalıştırılan uygulamaların
yanı sıra bazı işlemler de olabilir. Bu arka
planda çalışan işlemleri kontrol etmeniz
tek yolu ise, görev yöneticisinden kontrol
etmeniz. Görev yöneticisinden arka planda
çalışan gereksiz işlemleri, dilediğiniz gibi
sonlandırabilirsiniz. Tabii bu sırada işletim
sisteminin yürütmesi gereken işlemleri,
kapatmamaya özen göstermeniz gerekiyor.

Yeni ZenBook 13, bir ZenBook’tan
beklediğiniz tüm şıklığın ve tarzın
çok daha fazlasını kendi sınıfına
yerleştiren gelişmiş bir modern
tasarımla sunuluyor.

Performans modundan çıkın

Windows kullanıcıları enerji tasarrufu etmenin bir yolunu arıyorlarsa farklı
kaynaklarda “performans moduna alın”
önerisi ile birçok defa karşılaşmıştır. Birçok
kullanıcı, pil performansını çok etkilemediğini düşünüyor. Ancak Windows’un
bu modunun enerji tasarrufu anlamında
oldukça işe yaradığını söyleyebiliriz.
Windows’un performans modu, genel
olarak işlemci ve diğer donanımların
gücünü biraz daha kısıtlayarak enerji
tasarrufu yapıyor. Yani işlemciniz, ekran
kartınız, bellekleriniz ve diğer parçalarınız
verebildiği gücün tamamını vermiyor. Bu
bilgisayarınızı az da olsa yavaşlatacaktır.
Fakat buna karşı en az bu ölçüde enerji
tasarrufu yapabildiğini de unutmamak
gerek.
Son olarak bilgisayarınızın performans
modunun seviyesini ayarlayabildiğinizi
de belirtelim. Windows çubuğunun sağ
tarafında yer alan pil simgesine tıklayarak,
performans seviyenizi istediğiniz konuma
getirebilirsiniz.
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Lenovo IdeaPad 15.6”
Full HD Notebook

Intel Core i7 işlemci ile gelen
Lenovo dizüstü bilgisayar,
15.6 inçlik Full HD ekranı ile
kullanıcısına büyük ekran
deneyimi yaşatıyor.

Uygulamaları
karanlık mod ile çalıştırın

Günümüzde birçok uygulamanın karanlık mod özelliğine kavuştuğunu görüyoruz.
Bu karanlık mod, karanlık ortamlarda
ekrana bakmayı kolaylaştırmanın yanında
birçok avantajı daha beraberinde getiriyor. Ekrandaki birçok pikseli karartan
bu mod, bu sayede ekranın daha az güç
tüketmesini sağlıyor.
Eğer ki enerji tasarrufu yapmanız gerekiyorsa uygulamaların karalık mod
özelliği, bu konuda can kurtarıcı olabilir.
Bu mod ile birlikte pil ömrünüzde ciddi
farklar hissedebilirsiniz, pil ömrünüzü
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ciddi derecede etkileyecektir.
Uygulamaların karanlık modunun yanı
sıra temanızda ve duvar kağıdınızda koyu
renkleri tercih etmeniz, aynı şekilde ekranın daha az güç tüketmesini sağlayacaktır.
Uygulamaların yanında bilgisayarınızın
temasında ve duvar kağıdınızda koyu
renkler kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Bağlantılarınızı kontrol edin

Akıllı telefonlarda da olduğu gibi bilgisayarlarda da en çok güç tüketen unsurlardan biri bağlantı özellikleridir. Wi-Fi
ve Bluetooth gibi bağlantı özellikleri, siz
kullanmasanız bile, aktif olduğu sürece

bilgisayarınızın enerjisini tüketecektir.
Bu doğrultuda da sizlere tavsiyemiz, kullanmadığınız bağlantı özelliklerini devre dışı
bırakın. Örneğin bilgisayarınız ile birlikte
herhangi bir Bluetooth cihazı kullanmıyorsanız, Bluetooth özelliğini tamamen
devre dışı bırakmalısınız. Aynı durum diğer
bağlantı özellikleri için de geçerli Wi-Fi’yı
da kullanmıyorsanız devre dışı bırakmanız
pil ömrünüze katkıda bulunacaktır.
Söz konusu bağlantı özellikleri, birçok
kullanıcı tarafından dikkate alınmıyor.
Fakat bilgisayarda da en az telefonda
olduğu kadar güç tüketen unsurlar arasında yer alıyor.
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OYUNUN İÇİNDE
HİSSETTİRECEK
MONİTÖRLER
Oyuncuların oyun keyﬁni etkileyen ekipmanlardan biri de
monitörlerdir. Bilgisayarınız gücü ya da konsolunuzun gücü çok
yüksek olsa dahi bu gücü hissedemeyebilirsiniz. Bu bağlamda
bilgisayar gücünü ya da konsolun gücünü en iyi hissetmenizi
sağlayacak ekipman monitörlerdir. İyi bir monitör, oyun deneyimini
çok daha keyiﬂi bir hale getirebilir.
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M

onitör seçerken dikkat etmeniz gereken birçok faktör söz
konusu. Ancak oyun için alacağınız monitörlerde sizin için
en önemlisi yenileme hızı ve gecikme süresi. Tabii bunun yanında ekran boyutu
ve çözünürlük, oyun keyfinin artmasına
yardımcı olacaktır.
Son zamanlarda bazı üreticilerin oyunculara özel monitör ürettiğini görüyoruz.
Bu bağlamda oyuncu monitörlerinin,
oyuncular için en iyi deneyimi sunmayı
hedefliyor. Bunun yanında oyuncu monitörü olmayıp oyuncular için oldukça
uygun olan monitör modelleri mevcut.
İşte oyuncular için en uygun monitör
modelleri!
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Viewsonic VX2457-mhd

Viewsonic’in uygun fiyatlı oyuncu monitörleri arasında yer alan monitör modeli,
23.8 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde karşımıza çıkıyor. Bu monitörü
DisplayPort, HDMI ve VGA bağlantılar
aracılığıyla rahatlıkla kullanabilirsiniz.
AMD FreeSync teknolojisi ile gelen
VX2457-mhd, oyunlarda daha stabilize
bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca monitör,
75 Hz yenilenme oranı ile görüntünün
yırtılması veya takılması gibi sorunları
elimine ederek size daha net ve keyifli
bir oyun deneyimi sunuyor. 1ms yüksek
hızlı tepki süresi ve düşük lag değeri ile
oyunları akıcı geçişleri ghosting olmadan
oynayabilirsiniz.
Ayrıca monitör özelliklerinin yazılımsal
olarak desteklendiğini de belirtelim. Oyun
modu ve siyah stabilizasyonu ile karanlık
sahnelerdeki netliği ve kontrastı artırarak
özellikle ışığın düşük olduğu oyun haritalarında daha rahat oyun oynayabilirsiniz.

biliyor. Genel
olarak bu tür
özellikleriyle
oyunlarda ideal bir deneyim yaşatabiliyor.
Ayrıca yazılımsal olarak da daha konforlu bir seyir keyfi için göz yorgunluğunu
azaltan ve mavi ışığı önleyen Anti Blue
Light teknolojisi, bu monitörde bizleri
karşılıyor.

Asus 24 Vg245He

Asus’un oyunculara yönelik çıkardığı
bu monitör, bizleri 24 inç boyutu ve Full
HD çözünürlüğü ile karşılıyor. Bu değerler
temel ihtiyaçları karşılamayı da başarıyor.
Konsol ve bilgisayarda oyun deneyimini
artırmak için tasarlanan ASUS VG245HE
oyun monitörü 75 Hz yenileme hızı ve
1ms tepkime süresi sunuyor. GameFast
teknolojisi ve iki adet düşük gecikme süreli HDMI girişi sayesinde akıcı görseller
üretir ve iki cihaza aynı anda bağlantı
imkanı verir.
Bunlara ek olarak ASUS VG245HE,
AMD FreeSync desteği sayesinde ekranda
oluşan görüntü kırılma ve takılmalarını

ortadan kaldırarak
akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor.
A SUS VG 245HE iki adet
HDMI girişi ve
bir tane de VGA
bağlantı girişi
barındırır. İki
adet HDMI girişi sayesinde
monitörünüze bilgisayarınızı ve
oyun konsolunuzu aynı
anda bağlayabilirsiniz. Bağlantılarınızı devamlı takıp çıkarmanıza gerek
kalmaz.

Samsung LC27FG73FQMXUF

En iyi oyuncu monitörlerinden biri olan
Samsung LC27FG73FQMXUF, oyunculara gerek ekran boyutu, gerek diğer
özellikleriyle oldukça başarılı bir deneyim
yaratmayı başarıyor. 27 inç boyutunda ve
Full HD çözünürlüğünde ekranla gelen
monitör, özellikle ortalamanın üstünde
ekran boyutuyla dikkat çekiyor. Bunun
yanı sıra kavisli yapısı ile fark yaratıyor.
Her türlü oyundaki deneyimi artırmak
odaklı geliştirilen monitör, 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms gecikme süresi sunuyor.
Ayrıca Quantum dot teknolojisi sayesinde
yaklaşık %125 sRGB renk kapsamına sahip
kavisli oyuncu monitörü daha geniş, daha
zengin, daha net ve gerçekçi renkler ile
oyun deneyiminizi daha gerçekçi kılıyor.
Bunların yanı sıra monitörün oyunlar
için tasarlanmış sağlam dikey ayağı alan
kısıtlaması olmadan eğilerek, döndürülerek ve yüksekliği ayarlanarak size hassas
kontrol sunabiliyor.

AOC G2260VWQ6

Viewsonic 24 inç Full HD
oyuncu monitörü
Tamamen profesyonel oyuncular
yönelik olarak tasarlanan
Viewsonic oyuncu monitörü,
144Hz yüksek yenilenme oranı ve
1ms tepki süresi ile dikkat çekiyor.
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AMD’nin FreeSync desteğiyle gelen
monitörde 21.5 inç boyutunda ve Full HD
çözünürlüğünde bir ekran görüyoruz. 21.5
inç ekran boyutuyla, ortalamanın biraz
daha altında ekran boyutu sunan monitör,
özellikle oyunculara hitap eden tasarım
detaylarıyla da dikkat çekiyor.
1ms gecikme süresi ve 75 Hz yenileme
hızı ile oyuncuların bu konudaki ihtiyacına karşılık vermeyi başarıyor. Ekrandaki
görüntünün yırtılması veya takılması
gibi sorunları elimine ederek size daha
net ve keyifli bir oyun deneyimi suna-
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LA CASA
DE PAPEL

Son zamanlarda Netﬂix gibi bir devin hayatımıza girmesiyle insanların
dijital platformlardan dizi ya da ﬁlm izleme alışkanlığı da arttı. Artık, tüm
dünyadaki dizi ve ﬁlmlere neredeyse tek tuşla erişebilmeleri ve kesinti
sorununun yaşanmaması insanların dizilere daha fazla ilgi göstermesinin
yolunu açtı. Durum böyle olunca aslında daha önce yayınlanmış birçok dizi
sonradan popüler olmaya başladı. Bu dizilerden biri de La Casa de Papel.
Aslında İspanya’nın Antena 3 kanalında, 2 Mayıs 2017’de yayınlanan dizi tek
sezonluk olarak seyirciyle buluştu. Ancak, o kadar çok beğenildi ki bir süre
sonra dizi Netﬂix platformunda yerini aldı.
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Sony 65 inç
4K Ultra HD LED TV
Sony’nin 65 inçlik TV’si 4K
HDR İşlemci X1 Extreme
ile ultra ayrıntılı görüntüler
için güçlü, gerçek zamanlı
görüntü işleme yeteneği
sunuyor.

İ

spanya’da iki parça halinde tek sezonluk
olarak yayınlanan dizi farklı bir plan
ile Netflix’te boy göstermeye başladı.
Her geçen gün daha fazla sevilen La
Casa de Papel’in kısa sürede tüm dünyada milyonlarca fanı olmaya başladı.
Profesör’den Berlin’e, Denver’den Rio’ya
Nairobi’ye tüm dizi karakterleri çok sevildi. İki sezon halinde yayınlanan dizi, ilk
bölümünden son bölümüne kadar hafızalara kazındı. Profesör’ün darphane için
hazırladığı plan ve sonrasında yaşananlar
tüm dünyayı etkisi altına almayı başardı.
İkinci sezonun finaliyle birlikte yeni
sezon için meraklı bekleyiş başladı. İlk
iki sezonun ardından herkes yeni sezonda
neler olacağıyla ilgili birçok tahmin ortaya
attı ve sonrasında beklenen o gün geldi.
Yine Profesör ve ekibinin nasıl bir maceraya atıldığı böylelikle netlik kazandı.
Üçüncü sezonda kahramanlarımızı gittikleri yerde ziyaret ediyoruz. Ekip dağılmış, herkes uygun olan bir yere yerleşmiş.
Ancak, tabii işlerin değişmesi gerekiyor.
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Rio’nun yakalanmasıyla
birlikte olaylar başlıyor.

Polisler tarafından yakalanan Rio’nun bu
durumunu kabullenemeyen ekip yeniden
bir araya geliyor. Yeni sezonda yeni isimlerin de katıldığı dizide Profesör rolünde
Alvaro Morte’yı görüyoruz. Aynı şekilde
Ursula Corbero da Tokyo rolüyle karşımıza
çıkıyor. Nairobi, Rio, Denver ve Monica
da aynı isimlerle dizide boy gösteriyor.
Tabii ilk sezonda gördüğümüz Berlin
ne yazıkki üçüncü sezonda yok. Birçok
kişinin dizideki en sevdiği karakter olan
Berlin’in eksikliği bir başka karakterle
doldurulmaya çalışılıyor. Burada ne kadar
başarılı olunduğu ise tartışılır.
İlk iki sezonun ardından üçüncü sezon,
kimileri tarafından yavan olarak değerlendirildi. Ancak, bu sezonun da vurucu
noktalarının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii
spoiler vermekten kaçındığımız için daha
fazla detaya girmiyoruz.
Son sezonda dikkat çeken detaylardan
biri de sürekli flashback’lerin yapılması.

Bu aslında diziyi biraz da olsa kötü etkiliyor. Akışı bozuyor gibi hissettiriyor.
Ancak bunun yapılmasının da belli bir
amacı var. Henüz izlememiş olanlar için
bu amaç da spoiler niteliğinde.
La Casa de Papel’in üçüncü sezonun
kuşkusuz en fazla takdir edilmesi gereken
yanı, kadın haklarına, hayvan haklarına
ve azınlık haklarına yapılan vurgular.
Özellikle yeni sezonunun birçok bölümünde kadın haklarına yapılan vurgu
dikkat çekiyor.
İlk iki sezonda da benzer vurgular
yapılsa da son sezonda bunun daha fazla
hissedildiğini söyleyebiliriz.
Üçüncü sezon finalinden de kısaca
bahsederek yazımızı sonlandıralım. Bu
sezonun ucu açık bitti. Yani dördüncü
sezon gelecek. Birçok kişi gibi biz de finali
oldukça etkileyici bulduk. Final, hayal kırıklığını ve merağı beraberinde getiriyor.
Daha fazlasını öğrenmek için mutlaka bu
ay son sezonu izleyin.
İyi seyirler...
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FUTBOL SEVERLER İÇİN 2020 SEZONU AÇILDI

PES 2020
Futbol oyunu severler için 2020 sezonu açıldı. FIFA 20 ve PES
2020’nin resmen duyurulması ve fragmanların yayılması ile birlikte
oyunseverler taraﬂarını belirlemeye başladı.
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IFA 20’yi bekleyenlerin yanı sıra
birçok PES 2020 bekleyen PES sever oyuncu da mevcut. Biz de tüm
oyuncuların kullanımına sunulan
PES 2020’yi oynadık ve PES 2020’yi ön
inceleme fırsatı bulduk. Deneyimlerimizi
de yazımızda sizlere aktarıyoruz.
Genel olarak bakıldığında PES 2019’dan
bu yana, epey bir değişikliğin olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim. Grafik tarafında
oyunun motorunda yapılan bazı değişiklikler kendi size hemen gösteriyor.
Oyun içindeki, özellikle saha yapısınında ve genel olarak grafiklerin, daha
da detaylandırıldığı görülüyor. Full HD
monitörlerde kendini fark ettirmeyecek
bu fark özellikle 4K çözünürlüğe sahip ekranlarda kendini farkettirmeyi başarıyor.
Oyundaki saha gibi unsurların yanı sıra
oyuncu detaylarının da bir hayli başarılı
olduğunu görüyoruz. Tabii bu serinin bir
önceki oyunlarında da oldukça başarılıydı.
Çok fazla gelişim görülmese de grafikler
2020 yılında bile geçer not alacaktır.
Ayrıca son zamanlarda oyuncu kitlesini
elinden kaybeden Konami, PES 2020’nin
oynayışı ile birlikte oyuna yeni bir boyut
kazandırıyor. Ekibine birçok mühendisi
dahil eden Konami, PES 2020’de simülasyon modunu biraz daha ön plana çıkarıyor.
Kamera açısının daha da farklı hale
geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu
birçok oyuncunun alışkanlıklarının aksine bir gelişim olmuş. Her ne kadar birkaç maç sonrasında bu özelliğe alışsanız
da ilk başta farklı bir deneyim olduğunu
kesinlikle hissedeceksiniz.
Özellikle top sürüşleri gerçeğe daha
yakın bir hale getirilmiş. Serinin eski
oyunlarında topu alıp hızlı bir şekilde
sürmenin ardından direkt olarak rakibin
kalesine ulaşmak mümkündü. Ancak yeni
oyunda topun ayağınızdan kaçması çok
yüksek bir ihtimal. Bu da oyunun biraz
daha zorlaştırıldığını gösteriyor. Ayrıca
oyunda rakibin ayağından top almak da
o derece zor. Sebebi ise rakibe yapacağınız
en ufak müdahelenin faul sayılabilmesi.
Oyundaki genel oynanışın biraz daha
yavaşlatıldığı da hissedilenler arasında
yer alıyor. Bu birçok kullanıcının oyun
deneyimini ciddi derecede etkiliyor. FIFA’ya ya da PES serisinin eski oyunlarına
alışan biri için oyun hızı oldukça yavaş
gelecektir. Bu durumda bazen adamın
koşmadığını hissedebilirsiniz, ama merak
etmeyin aslında koşuyor.
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Oyundaki takımlar hakkında net bir
bilgi veremiyorum. Bunun sebebi ise
oyunun henüz tam sürümünü oynamamış olmamız. Demo modunda bazı takımların eksildiğini, bazı takımların da
lisanslandığını görüyoruz. Tabii eksilen
takımları tam sürümde görme ihtimalimiz de mevcut.
Bunun yanı sıra oyunda bazı yeni modların geleceği oyun duyurulmadan da
söyleniyordu. Bunları da demo sürü-
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münde deneme fırsatı bulamadık. Ancak
yayınlanan bazı oyun videolarında bu
özelliklerin üstünde duruluyor, ayrıntılı
bir şekilde gösteriliyor.
Bu modlardan bir tanesi de “Maç Günü”
modu oluyor. Konami tarafından belirlenen takımlar ile birlikte her hafta özel
bir maç seçilecek. Örneğin Barcelona ve
Juventus karşılaşması, bir haftanın takımı
olacak. Dünya çapındaki tüm oyuncular,
seçtikleri takım ile çevrimiçi oynamaya

davet edilecekler. Haftanın sonunda, her
iki taraftan da en yüksek puan almayı
başaran iki oyuncu çevrimiçi finalde
kozlarını paylaşacak.
Genel olarak oyunun tam sürümü yayınlandığında daha dikkat çekici özelliklerin
ve modların kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ancak PES 2020 Demo sürümünün
de farklı bir deneyim yaşatmasıyla birlikte
başarılı ve keyifli bir oyun sunduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz.

GELECEK AY

IFA 2019
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