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derken, teknolojinin nimetlerinden ev eşyaları da
faydalanıyor. Elektrikli süpürgeyi, kablosuz
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020 yılı tüm dünya için hızlı başladı. Yılın üçüncü ayına
gelmemize rağmen ilk ayda yaşananların etkisi halen
devam ediyor. Mediatrend’in Mart sayısında da yaşananların bir kısmını mercek altına alıyoruz. Ancak, diğer
yandan artık bahar ayına giriş yaptık. Bu da bahar temizliği
demek. Bahar temizliğine dair birçok bilgi bu ay sizleri bekliyor.
Tabii tüm konular bahar temizliği ile sınırlı değil.
Her ay olduğu gibi bu ay da gezi köşemizde sizlere keyifli
tatillerin tüyosunu vermeye devam ediyoruz. Bahar ayı geldi
dedik. Ancak, bazı bölgeler bildiğiniz gibi yaza erken giriyor.
Kış soğuğunda sıcak bir tatil yapmak isteyenler için kısa tatil
kaçamakları bu ay sizleri bekliyor.
2020 yılı hızlı başladı demiştik. Çin’de ortaya çıkan Corona
virüsü de bu başlangıçta etkili oldu. Binlerce kişinin hayatını
etkileyen virüs, dünyanın en önemli fuarlarından biri olan
MWC 2020’yi de etkiledi. Fuar iptal edildi. Peki, MWC 2020’de
tanıtılması planlanan telefonlar ne olacak? Xiaomi’den TCL’e
birçok marka fuarda yeni modellerinini tüketicilerle buluşturacaktı. Şimdi ise her markanın farklı bir planı ortaya çıktı. Biz de
tanıtılamayan modelleri mobil köşemizde mercek altına aldık.
Ayrıca, Şubat’a damga vuran etkinliklerden biri de Samsung’un
Unpacked 2020 organizasyonu oldu. Samsung burada Galaxy
S20 ailesinin yanında dikey katlanabilen telefonu Galaxy Z
Flip’i tanıttı. Farklı tasarımı ile öne çıkan Galaxy Z Flip hangi
özelliklere sahip? Merak edilen tüm yanıtlar bu ay sizlerle.
Ana konumuz tabii ki Mart ayı ile birlikte bahar mevsimine
gönderme yapıyor. Bahar temizliğinin püf noktalarını bu ay
dergimizin sayfalarında bulacaksınız. Temizlik için kolları
sıvadıysanız buradaki tüyolarla işinizi çok daha kolaylaştıracaksınız. Temizlik demek mis gibi kokular demek. Bahar
temizliğinde evinizi bahar kokularıyla nasıl tazeleyeceğinizi

bu ay öğreneceksiniz.
Mutfakta yaşam köşemizde mutfak dünyasının sanat ile olan
ilişkisine yakından bakıyoruz. Bu ilişkide bizim yardımcımız
olan minik robotları mercek altına alıyoruz. Ayrıca mutfaklarımızın yeni misafiri avakado ile yapılacak lezzetli tarifleri
de sizlerle paylaşıyoruz. Mutfak dünyasındaki püf noktalarını
kaçırmak istemiyorsanız, sizleri mutfakta yaşam bölümümüze
doğru alalım. Tabii diğer sayfalarda da kendinizden çok şey
bulacaksınız.
Devam edelim.
Evlerimiz en konforlu yaşam alanımız. Dolayısıyla evde bir
şeyler yapmak konforun yanında psikolojik olarak bize kendimizi iyi hissettiriyor. Günümüzde evde edinilebilecek bir meslek
de var; Youtuber’lık. Bu ay evde YouTuber olmanın yollarını
sizlerle paylaşıyoruz. Evet! Bu zor ve emek isteyen bir meslek.
Ancak, eğer yeterince azimli ve sabırlıysanız neden olmasın?
Dedik ya bu ay ana konumuz bahar temizliği. Evde yaşam
köşemizde tabii ki bu temizlikte en büyük yardımcılarımıza yer
veriyoruz. Sizinle her yere giden kablosuz elektrikli süpürgeler
dünyasına bir giriş yapalım mı?
Tabii ki Mediatrend Mart ayı konuları bunlarla sınırlı değil. Netflix’e hızlı bir giriş yapan Rise of Empires: Ottoman
isimli belgesel diziye yakından bakıyoruz. Charlie Chaplin’in
yönetmenlik kariyerini sizlerle birlikte inceliyoruz. Bilgisayar
dünyasında se ‘İkinci el donanım satın alınır mı?’ sorusunu
yanıtlıyoruz. Hem de monitör tercih ederken dikkat edilmesi
gerekenleri birer birer sıralıyoruz.
Şimdi, çayınız kahveniz hazırsa bahar ayına Mediatrend ile
birlikte giriş yapabilirsiniz.
Keyifli okumalar...
MediaMarkt Türkiye
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GEZİ | Kış soğuğunda sıcacık bir tatil mümkün

KIŞ SOĞUĞUNDA
SICACIK BİR TATİL
MÜMKÜN
Kış henüz bitmedi ve soğuk günleri ile meşhur Mart
ülkenin pek çok şehrinde acımasız yüzünü bu yıl da
gösterecek. Ancak yine Mart ayında sıcak ve konforlu
tatil fırsatları yaratabilirsiniz. İşte hafta sonları veya
küçük boşluklar yaratabildiğiniz zamanlarda
kaçıp kafa dinleyebileceğiniz sıcak Mart fırsatları.

T

ürkiye, dünyanın en önemli kaplıca
merkezlerine sahip şanslı bir ülke.
Ülkemizde 1000’dan fazla termal
su kaynağı bulunuyor ve bunların
en az 200’ü, kaplıca turizmine açılmış durumda. Üstelik, bu merkezlerde son derece
konforlu, deneyimli, yeterli turistik tesisler
de yer alıyor. Dolayısıyla hafta sonlarında
kaplıcalara kaçmak için kendinize fırsatlar
yaratabilirsiniz. Türkiye’de termal turizm
denildiğinde ilk akla gelen şehirler ise
Kütahya, Afyonkarahisar, Bursa, Yalova,
Balıkesir, Denizli ve İzmir… Hangisini seçeceğiniz ise size kalmış. Elbette, yaşadığınız
şehirlere yakın başka termal merkezler de
bulabilirsiniz. 200’den fazla termal turistik
tesise sahip bir ülkede, kış aylarında bu
fırsatı değerlendirmemek yazık olur.
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Spa tatili

Termal turistik tesislerde de bulabileceğiniz Spa merkezleri elbette, neredeyse
bütün şehirlerde kolayca erişebileceğiniz
bir imkan. Sauna ve masaj gibi imkanları
sağlayan turistik tesislerde hem konaklayıp
çevreyi gezerken hem de spa imkanından
yararlanıp bedeninize ve ruhunuza güzel
bir format atabilirsiniz.
Size tavsiyemiz, güzel bir spa hafta sonu
planlaması için konforlu ve geniş spa imkanına sahip tesis seçeneklerinizi önünüze
koyup, zaman, bütçe ve tesisin sunduğu
fırsatları da göz önüne alarak, tatilinizi
önceden detaylandırmanız. Böylece kötü
sürprizlerle karşılaşmadan kendinize unutulmaz bir hafta sonu tatili hediye etmiş
olacaksınız.

Kış soğuğunda sıcacık bir tatil mümkün | GEZİ
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GEZİ | Kış soğuğunda sıcacık bir tatil mümkün

Güneşli bir hafta sonu

Yaşadığınız şehirde yağmurdan, çamurdan, kapalı havadan, belki büyük
şehir kalabalığından ve trafiğinden mi
bıktınız? Size küçük bir sır verelim. Dünya
bundan ibaret değil. O yoğun ve yıpratıcı şehir temposunda insan bunu bazen
unutabiliyor ama sizin kar fırtınası ile
boğuştuğunuz günlerde insanlar Datça’da cam gibi denize giriyor, Antalya’da
güneşleniyor, Marmaris’te sahilde oturup
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güneş batışı manzarasına karşı en lezzetli
yemekleri yiyorlar. Üstelik de “yüksek
sezon” yoğunluğu yaşamadan, tüm sahiller, plajlar, oteller onlara kalmışken,
dünyanın birkaç şanslı insanı bu güzelliğin keyfini sürüyor. Siz de onlardan biri
neden olmayasınız? Fakat unutmamanız
gereken küçük ama önemli bir detay var:
Ege/Akdeniz fırtınaları.
Tek yapmanız gereken, hava durumu
raporlarını dikkatlice inceleyip, bu tatil

merkezlerindeki Mart ayında açık olan
turistik tesislerde, güneşli günler için
rezervasyon yaptırmak. Bu aşamada püf
noktası, hava durumu uygulamalarının
sağlamasını almak olacak.
Hem yerli hava durumu kaynaklarından
hem de yurt dışı temelli hava durumu
uygulamalarından, gitmek istediğiniz
merkezdeki, gitmek istediğiniz tarihin
hava durumunu kontrol edip sağlamasını yapın.

Kış soğuğunda sıcacık bir tatil mümkün | GEZİ

Eğer her yerden güneşli ve açık hava
sinyali alıyorsanız, çok büyük bir ihtimalle
kötü sürprizle karşılaşmadan güneşli bir
hava göreceksiniz demektir.
Bu sağlamayı yapmak şu nedenle önemli; eğer güneşli ve güzel bir Ege/Akdeniz
havasına kaçıp güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, 5-10-15 gün sonrasının
hava durumunu tahmin etmek çok kolay
bir iş değildir.
“Erken rezervasyon” yapayım derken

ömür törpüleyen bir Ege fırtınasının ortasına da düşebilirsiniz ki, bunu yaşamak
istemeyebilirsiniz, zira büyük şehirlerde
görmediğiniz hortumları, boraları, havada uçup çatıların üzerine düşen balıkçı
kayıkları gibi travmatik deneyimleri de
yaşayabilirsiniz. Bunlar da Ege’de, Akdeniz’de kış aylarının kötü sürprizleri.
Intagram’da bu sahneler büyük ilgi toplayabilir, o ayrı bir konu.
Eğer sağlamanızı yaptıysanız, bütçe-

nize uygun uçak biletlerini bir iki hafta
önceden yüksek indirimlerle edinebilir,
otellerdeki rezervasyonlarınızı da son derece uygun fiyatlarla tamamlayabilirsiniz.
Hatta, bütçeye dair probleminiz de yoksa, istediğiniz zaman bu Ege ve Akdeniz
güneşi konforuna erişebilirsiniz. Zaman
probleminiz de yoksa, bu tatil kaçamağı
fırsatını yurt dışına kadar genişletebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi, öncelikle hava
durumundan emin olmaya çalışın.
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MOBİL HAYAT | En iyi katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip
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En iyi katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip | MOBİL HAYAT

EN İYİ KATLANABİLİR TELEFON

SAMSUNG
GALAXY Z FLIP

Samsung, dünyanın ilk katlanabilir
akıllı telefon modellerinden biri olan
Galaxy Fold’u duyurmuştu.
Ardından şirket, bu telefon modelinde
yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle
satıştan çekme kararı aldı.
Ancak Samsung, bu hatasını
kapatmak için şimdi de
yeni katlanabilir akıllı telefonu ile
karşımıza çıktı. Peki Samsung’un
yeni katlanabilir telefonu
Galaxy Z Flip, söylendiği kadar
başarılı mı?
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Samsung Galaxy
Note 10 Plus
Note ailesinin en güçlü
üyesi Galaxy Note 10
Plus; bilgisayar, oyun
konsolu, sinematografik
kamera ve akıllı kalem
gibi işlev gösteren hepsi
bir arada bir cihaz.
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En iyi katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip | MOBİL HAYAT
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alaxy Z Flip’in en dikkat
çeken özelliği tasarımı oluyor. Katlanabilir yapısı ile
birlikte telefon; açıldığında
normal telefon boyutlarına sahip
olurken, kapandığında ise bir telefona göre çok daha küçük boyutlara
sahip olabiliyor.
Telefonun ekran tarafında rahatlıkla katlanabilmesi için katlanabilir
cama yer veriliyor. Bu ultra ince cam,
esneklik sunarken dayanıklılık tarafında da oldukça iddialı.
Galaxy Z Flip’te AMOLED ekrana
yer veriliyor. Ayrıca bu ekran katlanabilir olsa da Samsung’un sonsuz
ekran teknolojisine ev sahipliği ediyor. Infinity-O adı verilen ekranın
boyutu ise 6.7 inç şeklinde. 21.9:9
formatındaki ekran, 2636 x 1080
piksel çözünürlük sunuyor.
Telefon katlandığında kasasında
yer verilen 1.1 inçlik ekrandan gelen
bildirimleri anında görebiliyorsunuz.
Bunun yanı sıra çağrıları da yanıtlayabiliyorsunuz. Bu ekran küçük
boyutlara sahip olmasından dolayı
çok fazla şarj da tüketmiyor.

Güçlü donanım ile bir
arada

Telefonun donanım tarafında en
güçlü parçalara ev sahipliği yaptığını
rahatlıkla söyleyebiliriz. Telefona işlemci tarafında ise Snapdragon 855+ destek
veriyor. 8 çekirdekli bu işlemcinin hızı
2.96 GHz’ye kadar çıkabiliyor.

Ayrıca telefona 8 GB RAM ve 256
GB dahili hafıza eşlik ediyor.
Bu özellikler sayesinde telefon
performans konusunda da taviz
vermiyor. En güçlü mobil oyunları
ve en yeni oyunları bu telefonda
rahatlıkla oynayabilirsiniz.
Telefonun batarya kapasitesinin
3.300 mAh olduğunu da belirtelim.

Kamera özellikleri neler?

Telefonun kamera tarafına baktığımızda ise arkada çift kamera
kurulumu görüyoruz. Her biri 12
Megapiksel çözünürlüğünde olan
kameraların biri normal açıda görüntüler çekerken diğeri ultra geniş
açılı görüntüler çekebiliyor.
Ön tarafındaki kameranının çözünürlüğü ve diyafram açıklığı ise
10 Megapiksel ve f/2.4 şeklinde.
Ayrıca telefonun arka kamerasını
kullanarak da öz çekimler yapabiliyorsunuz. Bunu arka taraftaki 1.1
inçlik ekran vasıtasıyla yapabilirsiniz.
Böylece arka kamerayla kendinizi
çekerken görebilirsiniz.

Galaxy Z Flip’in
fiyatı ne kadar?

Galaxy Z Flip, yakın zamanda
Türkiye’de de satışa sunulacak. Fiyatı ise 13.499 TL olarak belirlenmiş.
Tasarımsal özellikleri göz önünde
bulundurulduğunda beklenenden
daha düşük fiyata sahip olduğunu
da söyleyebiliriz.
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14 | www.mediamarkt.com.tr

MWC 2020’de tanıtılamayanlar | MOBİL HAYAT

MWC 2020’DE
TANITILAMAYANLAR
Her yıl dünyanın farklı yerlerinde teknoloji dünyasına yön veren
ve yenilikleri tüketicilerle buluşturan fuarlar düzenleniyor. Bu
fuarların en önemlilerinden biri de tabii ki MWC yani Mobil
Dünya Kongresi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok markanın
boy göstermeyi planladığı etkinlik, bu kez ne yazık ki iptal
edildi. 3.000’e yakın dünya çapından gelecek katılımcıyla
birlikte fuar, Barcelona şehrinde yaklaşık 500 milyon euro
seviyesinde bir ekonomik katkıda bulunuyordu. Peki, ne oldu?
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Huawei P Smart Pro
Açılır ön kameraya sahip
olan cihazın 6.59 inçlik
ekranı günlük hayatta
size tam ekran deneyimi
sunuyor. 4.000 mAh’lik
batarya ile yolda kalmanız çok zor.
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020 yılı dünya için biraz zor başladı.
Çin’in Wuhan şehrinde başlayan
ve sonrasında dünyaya da yayılan
Coronavirüs, MWC 2020’nin iptal
edilmesine de neden oldu.
Hem fuarı düzenleyen GSM Birliği,
hem katılımcı şirketler hem de Barcelona
şehri için çıkan maliyet oldukça kabarık.
Şehrin ve markaların zararları yüz milyonlarca euro’yu geçiyor. 2020 yılı içinde
ayrıca ABD ve Çin’de de MWC fuarları
düzenlenecekti. Henüz bu fuarların da
akıbeti açıklanmadı.
Peki MWC 2020’de tanıtılması beklenen
modeller ne olacak, ne zaman tanıtılacak?

Realme X50 Pro 5G - 24 Şubat

Ülkemize 2020 yılında giriş yapan realme, ilk 5G telefonunu 24 Şubat’ta MWC
2020 yerine, canlı yayınlanan online bir
etkinlikte tanıttı. Realme X50 Pro’nun 90
Hz ekran, 65 Watt şarj gibi özelliklerle beraber, en uygun fiyatlı 5G destekli amiral
gemisi olma iddiası bulunuyor.

OPPO Find X2 - Mart

Oppo, Barcelona’da düzenlenecek MWC
etkinliğinde yeni akıllı telefonu Find
X2 modelini tanıtacaktı. 120 Hz ekran,
Snapdragon 865 işlemci ve 65 Watt gücünde hızlı şarj gibi heyecan uyandıran
detaylarla gelecek olan telefonun artık
Şubat ayında değil Mart ayında tanıtılması
bekleniyor. Mart ayı için henüz kesin bir
tarih verilmiş değil.

Sony - 24 Şubat

Türkiye’de mobil tarafta göremediğimiz
Sony, 24 Şubat’ta Barcelona’da yeni akıllı
telefonlarını duyuracaktı. MWC 2020’nin
iptal edilmesinden sonra Sony lansmanını
canlı yayınla internet üzerinden yayınlayarak yaptı.
Etkinlikte Sony’nin Xperia 1.1 ve Xperia
5 Plus modelleri tanıtıldı. Xperia 1.1 4K
HDR ekran ile gelecek. Xperia 5 Plus’ın
ise 2K ekran ile gelmesi bekleniyor. Xperia
1.1 ve Xperia 5 Plus modelleri ise 64 MP
kamera sensörü ve 8K HDR video kaydı
gibi özelliklerle piyasada olacak.
Yeni yılda karşımıza çıkacak telefonlardan biri ise 5G destekli ilk Sony modeli
olması beklenen Xperia 9.
Bir de ertelenip, lansmanlar için tarih
de açıklamayan marka ve modeller de var.
Biraz da onlara göz atalım;
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Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini
tanıttı. Çin’de rekor kıran ilk satış rakamları ve iddialı teknik özelliklerin ardından,
Xiaomi’nin yeni telefonunu fuarda global
olarak deneyimleme fırsatımız olacaktı
ama olmadı.
Çin’de online etkinlikle tanıtılan Mi
10 ailesinin küresel lansmanı ertelendi.
Xiaomi lansman tarihi ve yeri ile ilgili
yeni bir program açıklayacağını duyurdu.

Huawei Mate Xs ve Honor

Samsung Galaxy Z Flip hamlesinden
sonra Huawei’den de yeni bir katlanabi-
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lir telefon bekleniyordu. MWC 2020’de
sergilenmesi beklenen Kirin 990 işlemcili
katlanabilir telefon Mate XS lansmanı, 24
Şubat günü sanal bir basın toplantısı olarak
yapıldı. 23 Şubat’taki fiziksel etkinlik, 24
Şubat’ta online tanıtıma dönüştürüldü.
Huawei’nin alt markası olan ve ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren Honor ise
benzer şekilde yeni cihazlarını aynı gün
canlı yayında tanıttı. Honor’un internet
sitesine ek olarak YouTube, Twitter ve
Facebook üzerinden yayınlandı.
Zaten Mart ayında tanıtılması beklenen
P40 modellerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Nokia

Nokia’nın sahibi HMD Global, 23 Şubat’ta
düzenlediği etkinlikte 5G modelleriyle
beraber yeni Snapdragonn 865 işlemcili
modellerini tanıtacaktı. Hatta ekran altı
kamera teknolojisiyle gelecek olan Nokia
9.2 sürprizi de bekleniyordu Ancak henüz
Nokia’dan bir açıklama gelmedi.

TCL ve Alcatel modelleri

TCL’nin kendi markasıyla ve Alcatel logosu taşıyan yeni akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyordu. Şirket hâlâ MWC 2020
iptali sonrası resmi açıklama ile şirketin yol
haritasını açıklaması bekleniyor.

MOBİL HAYAT | Karşınızda Samsung Galaxy S20 ailesi

KARŞINIZDA
SAMSUNG
GALAXY S20
AİLESİ
8K video kaydı, 108 Megapiksel
kamera ve 100x yakınlaştırma gibi
daha önce duymadığımız özellikleri
bir araya getiren Galaxy S20 Ultra
başta olmak üzere Galaxy S20
ailesine yakından bakıyoruz.
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung’un Galaxy S20 ailesindeki en iddialı model olan Galaxy S20
Ultra, 108 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile beraber geliyor. Ayrıca
100x yakınlaştırma desteği sunan telefon, uzakları yakın ediyor. Daha
bitmedi. 8K video kaydı özelliği de Galaxy S20 Ultra’da sizlerle.
Hem en iddialı hem de en büyük Galaxy S20 olan S20 Ultra, 6.9 inç
büyüklüğünde Infinity O ekran ile berraber geliyor. QHD+ çözünürlüğündeki Dinamik AMOLED ekranı 511 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.
120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan bu etkileyici ekranın içerisinde
ayrıca parmak izi okuyucusu da mevcut.
Galaxy S20 ailesindeki tüm modellerde aynı işlemci yani Exynos 990
işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemci 8 çekirdekli yapıda. En hızlı çekirdeği
ise 2.73 GHz hızında çalışıyor.
Ayrıca telefonun donanım tarafı bu kadarla da kalmıyor. Telefon, RAM
ve depolama alanı tarafında da kendisini göstermeyi başarıyor. Galaxy
S20 Ultra modelinde 12 GB ve 16 GB LPDDR5 RAM varyasyonlarına
yer verilirken 128 GB / 512 GB dahili hafıza varyasyonları da yer alıyor.
Bu RAM ve depolama birimlerini piyasadaki pek çok taşınabilir dizüstü
bilgisayar modellerinde göremediğimizin de altını çizelim.

Samsung Galaxy S20 Ultra kamera özellikleri

Galaxy S20 Ultra’nın arka tarafında 4’lü kamera kurulumu yer alıyor. Ana
kamera 108 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerine sahip.
Ultra geniş açılı kamera ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2
diyafram değerine sahip. Bu kamerayla beraber 123 derecelik fotoğraflar
çekebiliyorsunuz.
Galaxy S20 Ultra’nın en büyük özelliği ise 100x hibrit yakınlaştırma
desteği. 48 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/3.5 diyafram değerindeki bu
telefoto kamera, uzakları yakın ediyor.
Ayrıca kamera tarafında bir de derinlik algılayıcı kameraya yer veriliyor.
DepthVision adı verilen bu sensör sayesinde telefon daha başarılı portre
çekimleri elde edebiliyor.
Telefon video çekimi konusunda da bir ilki başarıyor. Arka kameraları
ile 8K çözünürlüğünde ve 30 FPS videolar kaydedebiliyor.
Ön tarafa baktığımızda ise 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığında bir ön kamera bizleri karşılıyor.
5.000 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği eden amiral gemisi, hızlı şarj
özelliklerine de destek veriyor. Kablo ile 45 Watt’lık şarj desteğine sahip
olan telefon, kablosuz olarak 15 Watt gücünde şarj edilebiliyor.
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Samsung Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 ailesinin ortanca modeli olan 6.7 inç
boyutundaki Galaxy S20 Plus, iddialı özelliklerle
donatılmış.
Ultra modelinde olduğu gibi 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Dinamik AMOLED ekran ile
beraber gelen telefon, HDR+ desteğine de sahip.
Piksel yoğunluğu ise 525 ppi. Ekran çözünürlüğü
ise 1440 x 3200 piksel.
Galaxy S20 Plus modeline, 8 GB RAM ve 12 GB RAM
seçeneklerine 128 GB dahili depolama alanı ve 512 GB
dahili depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. Ayrıca
microSD kart girişi ile hafızayı 1 TB’a kadar artırmak
mümkün.

Samsung Galaxy S20 Plus kamera
özellikleri

Galaxy S20 Plus‘ın kamera özelliklerine baktığımızda
Galaxy S20 ile arasında tek fark olduğunu görüyoruz. O
da 3D ToF yani derinlik sensörü. Diğer kamera donanımı
Galaxy S20 ile birebir aynı.
12 Megapiksel geniş açılı f/2.2 diyafram değerine sahip
ana kameraya, 64 Megapiksel telefoto lens ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens eşlik ediyor.
Telefoto lens ve ultra geniş açılı lensin diyafram değeri
ise sırasıyla f/2.0 ve f/1.8.
Galaxy S20 Plus, 8K video kaydı yapabilme özelliği
ile öne çıkıyor. Ayrıca kamerada Space Zoom, 3x Hibrit Optic Zoom ve 30x’e kadar Super Resolution Zoom
özelliği bulunuyor.
Telefonun önünde ise yine tıpkı Galaxy S20‘de olduğu
gibi 10 Megapiksel kamera kullanılıyor. Bu kameranın
diyafram değeri ise f/2.2.
Telefonun güvenlik tarafında hem yüz tanıma hem de
ekrandan parmak izi okuyucu bulunuyor.
4500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon, 25W
hızlı şarj desteğine sahip, Android 10 ve One UI 2.0 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkacak.
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Samsung Galaxy S20

Galaxy S20 ailesinin en küçük modeli Galaxy S20, 6.2 inç boyutunda. Diğer modeller
gibi Dinamik AMOLED ekran ile beraber
gelen telefon, 563 ppi piksel yoğunluğuna
sahip. Ekran yenileme hızı ise 120 Hz.
12 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekleri ile
gelen telefonun depolama alanı ise 128 GB’lik
kapasiteye sahip. Ayrıca microSD kart desteği
ile hafızayı 1 TB’a kadar artırmak mümkün.
İşlemci de diğer 2 modelde olduğu gibi Exynos 990 olacak.
Şimdi de gelelim kameralara. Telefonun
arkasında diğer S20 modellerinden farklı
olarak 4 yerine üçlü bir kamera kurulumu
yer alıyor.
Ana kamera 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip. 64
MP çözünürlüğündeki telefoto kamera ise
3x hibrit optik yakınlaştırma yapabiliyor.
12 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.2
diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ise 123 derecelik fotoğraflar çekebiliyor.
4000 mAh kapasiteli bataryadan gücünü
alan telefon, 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip.
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BAHAR TEMİZLİĞİNİN
PÜF NOKTALARI
Sizleri bembeyaz kar ile kaplı bir masada
keyif kahvesi içmekten, yeşiller içindeki
doğayı izlemeye davet etsek? Bahar geliyor
ve güzelliklerinin yanında ‘’bahar temizliği’’ni
de beraberinde getiriyor. Peki gözümüzde
büyüyen bu bahar temizliğinin püf noktaları
neler ve nasıl daha kısa sürede bu işi
bitirebiliriz? Öncelikle bahar temizliği ile ilgili
unutulmaması gereken bazı püf noktaları
bulunuyor bunlardan bahsedelim
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NESPRESSO Essenza Mini

Temizlik bittikten sonra bir
kahveye ne dersiniz? Nespresso
Essenza Mini boyuna rağmen sahip
olduğu yetenekleriyle öne çıkıyor.
Isıtma süresi sadece 20 saniye.
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E

vinizin ihtiyaçlarını ve en çok
kirlenen alanlarını en iyi siz biliyorsunuz. Bu nedenle bahar gelmeden evinizin temizliğini günlere
bölerek işinizi hem kolaylaştırabilirsiniz
hem de tek bir güne yığılmayan temizlik
sizin için kabus olmaktan çıkar. Çünkü
evin bütün giysi dolaplarını boşaltmak,
onları yıkamak ve kaldırmak bazen çok
yorucu bir hale gelebilir. Mutfak, banyo
ve diğer odalar…
Hepsini tek güne yığmaktansa günlere
bölüştürmek varsa aile bireyleriyle ya da
ev arkadaşınızla iş birliği yapmanız, bu
temizlik maratonunu daha hızlı bitirmenize yardımcı olacak. Unutmayın birlikten
kuvvet doğar!
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Temizlik günlere bölündü peki
hangi alandan başlamalı?

Evet temizliği günlere böldünüz, evinizin
hangi alanını temizlerken ne kadar zamana
ihtiyacınız olduğunuzu ise aşağı yukarı
belirlediniz. Bunun yanında temizliğe nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız yazının
doğru noktasındasınız. Öncelikle temizlik
malzemelerinizi ayarladığınızdan ve eksik
malzeme olmadığından emin olmalısınız.
Sonrasında ise temizliğe başlayacağınız ilk
yer sizin için zorlu olmayan ve evin aslında
en çok temizlenen bölgesi olabilir. Bu hem
temizlik sürenizin kısalmasını sağlayacak
hem de ‘’kısa sürede şurayı temizledim,
demek ki bahar temizliğim de kısa sürede
bitecek’’ hissini yaşatacağı için motivasyo-

nunuzu korumuş olursunuz.

Fazlalıklardan kurtulmak iyidir

Giysi dolabı temizliği yaptınız, kalın
kazaklar, kabanlar ve bereler yatakların
altına, hurçlara kaldırıldı. Evinizdeki
diğer alanların da böyle bir rahatlamaya
ihtiyacı var. Bu nedenle çalışır ve kullanılabilir durumda olan ürünleri belirleyip
ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceğiniz gibi
artık akıllı telefonlarda bulunan mobil uygulamalar üzerinden kıyıp atamadığınız
eşyalarınızı satabilirsiniz. Hem yenilerine
de yer açmış olursunuz fena mı olur?

Evinizde doğru elektronik cihazı
kullandığınızdan emin olun
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Elektronik cihazlar artık evimizin her
odasında kendisine yer buluyor ancak
doğru olanlarını seçmezseniz hem temizlik kabus olabiliyor hem de elektrik
faturası! Kablo kalabalığı da cabası. Bu
nedenle evinizde kullandığınız cihazları seçerken ilk kriterinizin size pratiklik
sağlıyor olması gerekir. Örneğin; mutfak,
evimizdeki en yoğun elektronik cihazın
bulunduğu alan ve burasının temizliği
gerçekten çok önemli. Bahar geldiğinde
yeni tabak ve tencere takımlarını kullanmak istiyor olabilirsiniz, onları bulaşık
makinesinde yıkamak için attığınızda
eski bir makine ise tam temizlenmeden
çıkan bulaşıklar sinir bozucu olabilir.
Bu nedenle sık sık olmasa da buzdolabı,

bulaşık makinesi ve fırın gibi mutfağın
olmazsa olmaz cihazlarını enerji tasarrufu
sağlayan modellerini tercih edin.
Alacağınız elektronik cihazlarda, en
az A+ ve A++ sınıfı modelleri seçerseniz,
hem kullanımda kaliteli sonuçlar aldığınız
gibi hem de enerji tasarrufu sağlarsınız.
Gelelim süpürgeye. İhtiyaçlarınız dahilinde seçtiğiniz elektrikli süpürge bahar
temizliğini kolayca bitirmenizi sağlayabilir.
Çünkü artık kablosuz olarak sunulan elektrikli süpürgeler kablo ile sizi sınırlamıyor ve
toz torbasına bağlılığınızı bitiriyor. Uygun
fiyatlı modellerin de bulunduğu bu alana
girdiğinizde temizliğin aslında keyifli bir
hale geldiğini göreceksiniz. Önemli olan ihtiyacınızı bilmek ve doğru ürünü alabilmek.

Bulaşık makinesinde olduğu gibi çamaşır makinesinde de kaliteli cihazları
almak, kış kıyafetlerinin yerini yaz kıyafetlerine bıraktığı bu süreçte önemli bir
rol oynuyor.En az A+ ve A++ sınıfı modelleri seçtiğiniz takdirde kıyafetleriniz
istediğiniz gibi tertemiz olacak ve ikinci
bir yıkama yapmaya gerek kalmayacak.
Bahar temizliğinin gelip çattığı şu günlerde verdiğimiz püf noktalarına dikkat
ederseniz, yapacağınız temizlik bir süre
de olsa sizi rahatlatacaktır. Bahar temizliğinin atlanan en önemli aktörleri olan
elektrikli süpürgenin, bulaşık ve çamaşır makinelerinin seçimlerinde doğru
tercihler yaparsanız bahar temizliğinin
gözünüzü korkutmasına hiç gerek yok!
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EVİNİZİ
BAHAR
KOKULARIYLA
TAZELEYİN
Kış ayları boyunca kapalı pencereler,
mutfakta pişen yemekler, belki evin içinde
hapis kalan nem derken evin kokusunda
önemli bir değişim mutlaka yaşanmıştır.
Bahar temizliği sırasında dip köşe bucak
her yeri temizlemiş ve evi yeni yapılmış
temizlik kokusuyla sarmış olabilirsiniz
ama şu küçük tavsiyelerle evinizi
taze bahar kokularıyla rehabilite
edebilirsiniz.
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O

da kokuları ve spreyler pek
çok insanın tercih ettiği pratik
ürünler ancak bazı insanlar bu
spreylerdeki gazlara karşı hassas
olabiliyor veya alerji geliştirebiliyorlar.
Üstelik spreylerin odadaki kokuya etkisi,
bu gazların havada asılı kalma süresiyle
sınırlı ki, bu da on dakikayı geçmeyen bir
zaman dilimidir.
Daha etkili, daha doğal ve daha uzun
süreli bir koku yönetimi içinse, biraz daha
geleneksel ve “ev yapımı” bir çözüme yönelebilirsiniz: Yağlar ve bambu çubuklar.
Yağlar, doğru şartlar altında uçucu hale
geçtiğinde evlerde çok uzun süreli ve etkili
bir koku bırakırlar. Üstelik yağın küflenme derdi olmadığından içine kimyasal
koruyucular da karıştırmak gerekmez ve
uzun süre güvenle kullanabilirsiniz. Oda
sıcaklığında da yavaş yavaş uçucu forma
geçen yağları havaya karıştırıp kokuyu
değiştirmek için basınçlı sprey gazlarına
da ihtiyacınız olmayacak.
Tek yapmanız gereken, aktarlardan sevdiğiniz kokuların esans yağlarını edinmek
ve bunları yine bir hediyelik eşya dükkanından edinebileceğiniz şık bir cam şişe
ve bambu çubuk seti yardımıyla havaya
karıştırmak.

Peki seçenekleriniz neler?

Odalarınızda kullanacağınız kokuları
kendiniz yaratacaksınız ve bunun için de
farklı esans yağlarını karıştırabilirsiniz.
Örneğin, taze meyve kokularını, limonu, çileği, mandalina, lavanta gibi yağları
karıştırp şişenize koyun. İçine de bambu
çubuklarınızı koyun. İnsana mutluluk
veren, hem huzurlu, hem de çocuksu
masumiyette kokular elde edebilirsiniz.
Daha ferah ve “fresh” kokular içinse,
köknar, çam ve ardıç ağaçlarının esanslarını kullanabilirsiniz. Bu kokular da
evinize bahar mevsiminin tazeliğini, gür
ormanların ferahlığını getirecek.
Ya da koku seçeneklerinizi, baharatlar, meyveler, hindistan cevizi yağları ile
harmanlayıp evinize ve size has kokular
elde edebilirsiniz.

Evde koku yönetimi

Kokularınızı oluşturduktan sonra bu
bambu çubuklu cam şişelerinizi salona,
mutfağa, banyo/tuvalete, yatak odalarına
yerleştirebilirsiniz. Hatta evin girişinde
misafirlerinizi hoş bir koku ile karşılamak
için antreye de yerleştirmeyi unutmamanızı tavsiye ediyoruz.

Fakir Cross Electronic toz
torbasız süpürge

Evinizi mis gibi bahar kokularıyla
tazelemeden önce tüm temizliği
halletmeniz gerekiyor. Bunun
için Fakir toz torbasız süpürge
pratikliğiyle en büyük yardımcınız.
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MUTFAKTA
SANAT ESERİ
YARATIN
Görsel sanatlar ve görme gücüyle
derinden ilişkisi bulunan yiyecek,
mutfak ve sanat üçlüsü bir araya
geldiğinde ortaya beklenmedik
eserler çıkabiliyor. Üstelik bu
eserlere evinizin mutfağında
imza atmanız mümkün. Yemek
yapmak mecburiyetten çıkıp
da bir hobi haline geldiğinde
yapabileceklerinize sizler de
inanamayacaksınız. Mutfağa her
girdiğinizde adeta bir sanatçı
gibi ustalıkla eserler ortaya
çıkardığınızı bir hayal edin! Çok
etkileyici değil mi?
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M

utfak ile sanat aslında birbiriyle iç içe iki
kavram. Bu ikiliye tabii ki yiyecek de eşlik
ediyor. ‘Güzel Yemek’ macerasının peşinde
koşarken kendinizi hem bir sanatçı hem de
bir maceracı gibi hissedebilirsiniz. Üstelik tüm bunları
yaparken birçok asistanınız da hemen yanıbaşınızda.
Evet! Hatta tezgahınızın üzerinde.
Gelişen teknolojiler mutfaklarımızı da baştan aşağı
değiştirdi. Yemek yapmaya mesafeli duran ve bunu
yalnızca karın doyurmak için bir zorunluluk olarak
görenler bile mutfak teknolojileriyle birlikte yemek
yapma aşamalarını sevmeye başladı.
Mutfaklarımızda artık birçok işi robotlara bırakmış durumdayız. Öyle ki buharlı pişiriciler bizim
için yemek yapabiliyor. Fritözler kızartma işinin
üstesinden dakikalar içinde geliyor. Üstelik onlar
bunları yaparken, size sadece keyif yapmak kalıyor.
İşler bu kadar kolaylaşmışken, bu kolaylığı sanatınızı
icra etmek için de kullanabilirsiniz.
İlk yapmanız gereken ortaya çıkaracağınız eserinizi
bulmak. Şimdiye kadar yapmak isteyip de cesaret
edemediğiniz ya da görünüşü size çok etkileyici
gelen bir yemeği düşünün ve bunun tarifini kısa bir
internet araması sonucunda bulun. Seçeceğiniz yemek
Michelin yıldızı kalitesinde olsun lütfen.
Sonrasında rondodan, blender’a, elektrikli ızgaradan mutfak robotuna tüm araçlar emrinize amade.
Gerekli tüm malzemeleri bu teknolojiler sayesinde
dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Eğer yemeğiniz-

de kızartma detayı varsa, bunun için elektrikli fritöz
yardımınıza yetişecektir. Ayrıca malzemelerinizi
karıştırma görevini de Mutfak Şefi’ne verebilirsiniz.
Henüz bir Mutfak Şefi ile tanışmadıysanız, hemen
bir MediaMarkt’ın yolunu tutun ya da internet sitesini ziyaret edin.
Malzemeleri çırpan, karıştıran ve yoğuran Mutfak
Şefi’nin en büyük avantajı size sağladığı zaman tasarrufu. Bu sayede o bir köşede sessiz sedasız çalışırken,
siz de eserinizin diğer malzemeleriyle ilgilenebilirsiniz.
Tüm aşamalar bittikten sonra eserinizi fırına attınız
ya da ocağa koydunuz. Şimdi artık sıra son dokunuşu
beklemekte. Burada da yine tezgahınızdaki çay ya
da kahve makinenizden kendinize bol köpüklü bir
kahve ya da demli bir çay koyabilirsiniz. Yine tüm
malzemeleri koyduktan sonra makineleriniz sizin
için içeceğinizi kısa sürede hazır hale getirecektir.
Birkaç yıl önce yalnızca buzdolabı ve elektrikli ocak
gibi teknolojik aletleri gördüğümüz mutfaklar artık
minik minik birçok robot ile dolu ve bunlar, boylarının
aksi yeteneklere sahip. Sizin tek yapmanız gereken
doğru malzemeyi doğru robot ile buluşturmak. En
azından şimdilik. İlerleyen yıllarda bu aşamaların
da üstesinden gelecek ve sizin, yalnızca ayaklarınızı
uzatıp olan biteni izlemenizi sağlayacak teknolojiler gelecek. Ancak unutmayın, siz bir sanatçısınız!
Kontrolü tamamen onlara vermek yerine onları birer
yardımcı olarak kullanın ve yemek yapmanın verdiği
hazzın tadını çıkarın.

Korkmaz Mia blender set
Mutfaklarınızın bu küçük
yardımcısı parçalama aparatı
ile birlikte geliyor. 4 adet bıçağı
bulunan blender set, eserinizin
imzasını dakikalar içinde
hazırlayabilir.
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AVOKADO SIRLARI
Avokado mutfağımızda hızla yer etmeye devam
ediyor. Türkiye’de üretimi başarıyla devam eden
avokado ile tariﬂer hazırlamak isterseniz, öncesinde
şu küçük tavsiyelerimizi hatırlamanızda fayda var.
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1

Avokado ne zaman yenir?

Avokadoyu yeşil ve sert döneminde
değil, rengi koyulaşmaya başlamış ve
yumuşamışken yiyebilirsiniz. Büyük oranda yağdan oluşan avokado yumuşadıktan
sonra kolayca ezilir, püre haline getirilir
ve salatalara ya da soslara eklenebilir. Sert
döneminde yemeyi sevenler de olabilir
ama bu haliyle tüketilmesinin çok zor
olduğunu da hatırlatalım.

2

Avokado nasıl soyulur?

Avokadonun soyulması da çoğu insan için bir soru işaretidir. Meyvenin
soyulması için doğru zaman, yumuşadığı
dönemdir. Yumuşamış avokadayu boydan
boya bıçakla ikiye keserseniz, ortaya çıkan
büyük çekirdeği de meyveden kolayca ayırabilirsiniz. Ardından, kabukla meyvenin
eti arasına bir çorba kaşığı sokarak meyveyi kabuğundan kolayca sıyırabilirsiniz.

3

Avokado nasıl yenir?

Yumuşamış avokadoyu ezme/püre
haline getirdiğinizde, onu limon,
patlıcan ezmesi, labne peyniri, baharatlar veya diğer soslarla birleştirip lezzetli
bir püre elde edebilirsiniz. Ardından bu
püreyi salata gibi tüketebilirsiniz veya
ekmeğe sürebilirsiniz.

4

Avokado nasıl
olgunlaştırılır

Olgunlaşmış yani yumuşamış bir
avokado elde etmek için, marketten aldığınız olgunlaşmamış avokadoyu haftalarca
bekletmek zorunda kalabilirsiniz, ki bu
da keyfinizi kaçırabilir. Eğer avokadoyu
daha hızlı olgunlaştırmak isterseniz,
meyveleri kağıt havluyla iyice sarıp oda
sıcaklığında bekletirseniz, birkaç gün
içinde yenilecek kıvama ulaştığına şahit
olabilirsiniz.

5

Avokado sıcak yenir mi?

Çok yağlı bir sebze/meyve olan avokadoyu sıcak yemeklerde kullanmak,
tamamen damak lezzetine dayalı bir seçimdir. Örneğin sabahları yaptığınız omletin
içine katabilirsiniz veya çorbasını yapabilirsiniz. Fırına verdiğiniz etin üzerine
sürebilir ya da yine köfte, et gibi tariflerin
altına taban sosu olarak kullanabilirsiniz.
Hatta farklı tatlandırıcılarla ve meyvelerle
karıştırıp blender’dan geçirerek smoothie
de yapabilirsiniz. Yani avokado tariflerinin
sonu yok. Dilediğiniz malzemeyle, yağla,
sosla, baharatla birleştirip damak tadınıza
uygun püreler haline getirmek tamamen
sizin yaratıcılığınıza kalmış. Afiyet olsun.
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Hoover bulaşık makinesi
Yoğun, Genel, Eko, Ön Yıkama, Total
Care programlarına sahip olan bulaşık
makinesi, 13 kişilik kapasitesiyle öne
çıkıyor. Makinede ayrıca Aquastop,
Alt Sepet Safety Stop gibi güvenlik
özellikleri bulunuyor.
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FOTOĞRAFA
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN
10 ALTIN KURAL
Fotoğraf her zaman bir tutku gibi sevilmiştir. Analog
fotoğrafçılık çağında da dijital dönemlerde de fotoğrafa
olan ilgi hiç azalmadı. Hatta bugün dijital fotoğraf
imkanları ve elimizdeki yetenekli telefonlar sayesinde,
dünyanın en büyük sosyal medya servisleri tamamen
fotoğraf kavramının üzerine kurulmuş durumda değil
mi? Profesyonel bir fotoğraf kariyeri hedeﬂemeseler
bile bugün artık herkesin fotoğrafçılığın temel kuralları
hakkında bilgi sahibi olması, sosyal bir gerekliliğe
dönüştü. İşte hepimizin hayatını güzelleştirecek,
fotoğrafçılığın 10 altın kuralı.
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Canon EOS 4000D fotoğraf makinesi
18 MP kamera çözünürlüğü ile gerçeküstü
fotoğraflar çekmenizi sağlayan EOS 4000D’nin
DSLR özelliği sayesinde çektiğiniz fotoğrafları
anlık olarak izleyebilirsiniz.
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1

Işık her şeydir

Fotoğraf çekerken, ışığı doğru ayarlamanız, fotoğrafını çekeceğiniz nesneye yeterince ve doğru
açıdan ışık vermeniz çok önemlidir. Sonuçta fotoğraf
makineleri, ışıkla çalışan sensörlerdir. Eğer ışık yoksa
fotoğraf da yoktur. Işık kaliteliyse fotoğraf da kaliteli
olur. Bu kadar basit bir denklem. O yüzden profesyonel
fotoğrafçılar, ışık kaynaklarını yanlarında taşır, fotoğraf
çekmeden önce hep ışığı hesaplar, doğru ışığı yakalamaya çalışıp tüm fotoğraf sürecini ışık üzerine kurgular.

2

Fotoğraf makinesi hayat arkadaşındır

Güzel fotoğrafın ne zaman karşına çıkacağı belli
olmaz. Yazarların, edebiyatçıların ilham geldiği
anda not almak için yanında not defteri taşıması gibi,
fotoğraf tutkunları da yanlarında her an fotoğraf makinesi taşır. Neyse ki artık “amatör” fotoğrafçılıkta,
akıllı telefonlarımız görece yeterli fotoğraf kalitesi
sunabildikleri için, aslında hepimiz cebimizde amatör
fotoğrafçılık için yeterli kalitede bir fotoğraf makinesi
taşıyoruz.

3

Hayatı fotoğraf kareleri ile
görmeye alış

İyi bir fotoğrafçı dünyayı vizörün arkasından
görür. Normal insan hayatı yaşar, olaylara şahit olur,
manzaralara hayran olur ve yaşamına devam eder. İyi
bir fotoğrafçı ise şahit olduğu her anı “bunu fotoğrafa
nasıl çevirebilirim” bakış açısıyla değerlendirir.

4

Hızlı ol, hareketi yakala

İyi bir fotoğrafçı, vahşi batıdaki hızlı silah çeken
silahşörler gibidir. Çevrende güzel bir sahne, etkileyici bir hareket fark ettiğin anda, saniyeler içinde
makineni çekip arka arkaya, seri şekilde fotoğraf çekebiliyor olman lazım. Üstelik bu sırada, kadrajı, ışığı,
deklanşör hızını, fotoğraf çözünürlüğü gibi detayları da
ayarlamış olmalısın. Bu da bizi beşinci kurala götürüyor.

5

Makinen daima çalışmaya hazır olmalı

Fotoğraf makinen, daima hızlı şekilde çalışmaya
hazır olmalı. Eğer akıllı telefon kullanıyorsan,
ekran kilidini bile açmaya gerek kalmadan doğrudan
fotoğraf uygulamasına ulaşıp hızla fotoğraf/video çekmeyi mümkün kılacak ayarlamaları yapmış olmalısın.
Eğer telefonun bu özellikleri desteklemiyorsa, destekleyen bir akıllı telefon edinmek için plan yapmaya
başlamış olmalısın.

6

Fotoğrafçılık ve düzenleme
uygulamaları hayatının parçası olmalı

Photoshop, Premier veya benzeri fotoğraf/video
düzenleme yazılımları, hayatının olağan bir parçası
olmalı. Bunları desktop/laptop cihazlarında su gibi
kullanabiliyor olmanın yanında, mobil cihazında da
rahatça açıp çalıştırabiliyor olman önemli. Bir diğer
deyişle, fotoğraf düzenleme uygulamalarını da sanki
onlarla beraber doğmuşsun kadar olağan bir şekilde
kullanabiliyor olmalısın.
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7

Fotoğrafçıya kural sökmez

İyi bir fotoğrafçı, “burada fotoğraf çekilmez” kurallarını görür ama umursamaz. Eğer, fotoğraf çekmenizin
yasak olduğu söyleniyorsa, emin olun, orada eşsiz fotoğraflar
çekmenize imkan verecek görüntüler vardır. Başkalarının
yasaklarına uymak, dünyayı başkalarının izin verdiği kadar fotoğraflayabilmek demektir. İyi bir fotoğrafçı çoğu
zaman, yasak altında dahi fotoğraf çekmeyi başarır. Ancak
şu detayı da hatırlatalım, bu yasaklara karşı çıkmanın yasal
yaptırımları da olabilir, bu da ağır bir risktir. Örneğin askeri bir alanı fotoğraflamak, hapis cezası getirebilir. Hatta
bazı ülkelerde ölüm cezasına kadar gidebilir. Telif hakkı
korunan sanat eserlerini fotoğraflamak ve yayınlamak ağır
para cezaları getirebilir. İyi bir fotoğrafçı tüm bu risklerin
de bilincinde olur. O yüzden siz yine de, risk analizinizi
doğru yapmadan kuralları çiğnemeye kalkışmayın. Sonuçta
Instagram’a fotoğraf koyup like almak için amatör fotoğraf
çekiyorsunuz. Ölmeye gerek yok.

8

Mahremiyete saygı göstermek
medeniyettir

Fotoğrafçılık kural tanımaz dedik ancak, çektiğiniz
fotoğraflar, masum insanların mahremiyetine de tecavüz
etmemeli. İnsanların kimliklerini, özel hayatlarını, sırlarını
açık edecek ve onlara zarar verecek fotoğraflar, çok başarılı
bir görsel kaliteye sahip olsa da, etik değildir. O fotoğraf
artık bir “sanat eseri” değil, bir tecavüz olmuştur. Bu nedenle, fotoğraflarınızı yayınlarken başka insanların özel
hayatına, mahremiyetine, onuruna, şerefine zarar verebilme
ihtimalini tamamen elimine etmelisiniz. Etik her şeydir.

9

Teknolojiyi reddetmeyin, takip edin

Fotoğraf teknolojisi sürekli gelişiyor ve yenileniyor.
Fotoğrafta elbette geleneksel yöntemlere bağlı kalmak
da bir tercihtir ama teknolojiyi tümden reddetmek akılcı bir
hareket olmaz. Dijital fotoğraf makinelerini yok saymak, bu
cihazlara karşı olmak “gelenekselcilik” değil ancak bağnazlık
olabilir. Bu mantıkla, dünyadaki ilk fotoğraf makinesinin
dışında kalan tüm diğer cihazları reddetmek gerekir. Ancak
elbette Analog cihazları kullanarak fotoğrafçılığa devam
etmek de bir tercihtir ve bu yöntemle hala çok etkili fotoğraflar elde edilebilir. Fakat tercih ettiğiniz yöntem ne olursa
olsun, fotoğrafçılık teknolojilerini yakından takip edin, bu
teknolojileri fotoğrafçılık deneyiminizi ve tercihlerinizi
zenginleştirmek için hayatınıza adapte edin, teknolojiyi
daha güzel fotoğraflar üretmek için kullanın.

10

Önce eğitim sonra deneyim

Fotoğrafçılıkla amatör olarak ilgilenmen, kendini
eğitmen için engel değil. Fotoğrafçılık hakkındaki temel eğitimleri artık online kaynaklardan rahatlıkla
alabilirsin. Kontrast, ışık, renk uyumu, kompozisyon bilgisi,
düzenleme yazılımlarının kullanımı gibi pek çok eğitimi
temel düzeyde almak, bugünün dünyasında hayatını güzelleştirecektir. Temel bilgilere sahip olduktan sonra eğitimine devam etmek sana kalmış. Aldığın eğitimi kişisel
deneyiminlerinle zenginleştirerek kendini geliştirmelisin.
İşte o zaman, Instagram’da yeni takipçi bildirimlerinden
bezip uygulamanın bildirim seslerini kısacak düzeye ulaşabilirsin. Başarılar diliyoruz.
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Dünya dönüyor, nesiller değişiyor. Değişen her yeni nesil ile
birlikte hayatımıza yepyeni kavramlar ve alışkanlıklar giriyor.
Günümüzde klişe haline gelmiş bir söz var; yeni doğan bebekler
teknolojinin içine doğuyor. Durum tam olarak böyle. Yeni neslin
teknoloji ile içiçe olması aslında bazı yeni meslekleri de hayatımıza
katıyor. YouTuber’lık ya da daha genel bir deyişle Inﬂuencer’lık da
bunlardan biri. YouTube artık hemen hepimizin gün içinde mutlaka
biraz da olsa zaman ayırdığı önemli platformlardan biri haline geldi.
YouTube’da iki tür insan var, üreticiler ve tüketiciler.
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B

urada tüketici grubu tabii ki izleyiciler oluşturuyor. İzleyicilerin
keyifli izleyeceği ve devamını isteyeceği içerikler oluşturmak ise
üreticilerin yegane görevi. YouTube’da
içerik üretmek ilk aşamada büyük bir maddi gelir sağlamasa da ilerleyen zamanda,
istikrar yanında başarıyı getirebilir. Bu da
maddi gelirin her geçen gün artmasının
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önünü açar. Peki, nasıl bir şey YouTuber
olmak? Evde YouTuber olunur mu?
Aslında baktığınızda bu sorunun cevabı
çok basit. Evet! Tabii ki evde YouTuber
olunur. Zaten şu sıralar severek takip
ettiğiniz ünlü YouTuber’ların büyük bir
kısmı evde çektikleri videolarla adından
söz ettirmeye başlamış kişiler. Yıllar önce
bu mecrada yola koyulanlar, şimdiden

önemli bir mesafe aldı. Bu da, bu saatten
sonra YouTube’a giriş yapacak üreticiler
için aslında bir dezavantaj. Yine de imkansız demek çok da doğru değil.
İlk olarak ihtiyacınız olan şey fikir. Eğer,
iyi bir fikriniz yoksa sahip olduğunuz
tüm ekipmanların anlamsız olduğunu
unutmayın. ‘Benim bir fikrim var ama
iyi olup olmadığını bilmiyorum’ diyen-
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lerdenseniz, o zaman çözüm çok basit;
yakın çevreniz.
Sahip olduğunuz fikrin insanlar üzerinde nasıl bir etki yarattığını, fikrinizi
yakın çevrenize anlatarak öğrenebilirsiniz. Onlardan gelecek geri bildirimlerle
fikrinizi değiştirmeye ya da geliştirmeye de hazırlıklı olun. Hatta bu fikirden
kendi fikrinizmiş gibi değil de, sizin de

karşılaştığınız bir fikirmiş gibi bahsedin.
Böylece yakın çevrenizde gizli kalmış
heves kaçırıcılardan da kendinizi uzak
tutmuş olursunuz.
Fikrinizi bulup, araştırmanızı yaptıktan
sonra ekipman kısmına geliyoruz. Burada
seçeneklerimiz oldukça fazla. O yüzden
ilk aşamada bütçe belirlemeniz şart. Sahip olmanız gerekenler, bir kamera, bir

mikrofon, bir ışık, bir tripod ya da gimbal
ve uygun bir video düzenleme programı.
Sahip olunması gerek en önemli iki
ekipman ise tabii ki kamera ve mikrofon.
Karşısına çıktığınız insanların sizi nasıl
gördüğü ve duyduğu çok önemli. Kamera
tercihi yaparken en iyisini seçmenize gerek yok. En az 1080p video kaydedebilen
herhangi bir kamera işinizi görecektir.
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DSLR kameralar ya da aynasız kameralar ileriye dönük iyi birer yatırım olabilir.
Ancak, ilk aşamada siz kaliteli bir kamera
ile işinizi halledebilirsiniz. Ayrıca, satın
almanız gereken kamera türü de oluşturmak istediğiniz içerik türü ile doğrudan
bağlantılı.
Görüntünüz kaliteli olduktan sonra sıra
sese geliyor. Ses kalitesinin de görüntü-
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nün kalitesini tamamlaması gerekiyor.
Yüksek kaliteli 4K bir görüntü kaydetmiş
olsanız bile, kötü ses izleyicinizin hızlıca
uzaklaşmasına neden olacaktır.
Yine burada da içeriklerinizin türüne
göre bir seçim yapmalısınız. Yaka mikrofonu ya da shotgun mikrofon ya da
sadece masa mikrofonu. Tercih içerik ile
uyuşmalı.

Şimdi ise sıra görüntüyü sabitlemede.
Tripod’lar ya da gimbal’lar çekilen görüntünün sabit olmasını sağlar. Bu da
prodüksiyon açısından videonuzun kaliteli görünmesi için son derece önemlidir.
Tripod genellikle uygun fiyatlı bir seçim
olabilir. Gimbal ise hareketli çekimlerde
işinizi kolaylaştırır.
Konumuz evde YouTuber olmak. Dola-
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Canon M50 Vlogger Kit
YouTube dünyasına giriş
yapıyorsanız bu kit, en büyük
yardımcınız. muhteşem renk ve
detaylara sahip unutulmaz anılar
yaratmak için 4K videolar çekin.

yısıyla iç mekanda yapılacak çekimlerde
aydınlatma son derece önemli. Ortam
ışığının yeterli seviyede olması, yine videonuzun kalitesine olumlu etki yapacaktır.
Burada da fiyat aralığı oldukça geniş.
Her şey tamam. Kamerayı tripod’a yerleştirdik, mikrofonu taktık, aydınlatmayı
hazırladık ve videomuzu çektik. Şimdi
sırada kurgusu var.

Özellikle ilk zamanlar, muhtemelen
videolarınızda çok fazla dil sürçmesi
yaşayacaksınız ve bunların ortadan kaldırılması lazım. İhtiyacınız olan tüm
ekipmanı hazırladıktan sonra iyi bir video düzenleme yazılımı kullanmalısınız.
YouTube’un da kendi video düzenleyicisi
olsa da daha yetenekli bir çözüm çok daha
iyi olacaktır.

Son yılların yükselen trendi YouTuber’lık olsa da bu mecrada artık çok fazla
rakibiniz olduğunu unutmayın. İyi bir
fikir ve başarılı ekipmanların dışında
ihtiyacınız olan bir diğer önemli şey de
sabır. Yayınladığınız ilk videoda öne çıkmayı beklemeniz biraz ütopik olabilir. Bu
yüzden istikrarlı ve sabırlı olarak yolunuza
devam etmelisiniz.
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BİZİMLE
HER YERE GELEBİLEN
KABLOSUZ
ELEKTRİKLİ
SÜPÜRGELER
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Teknoloji her gün gelişiyor.
Ev teknolojilerinde ise
yaşanan gelişme gerçekten de
şaşırtabiliyor. Yerleri süpürmeye
yarayan minik yuvarlak
robotlardan, IoT sistemleriyle
birbirine bağlanabilen
elektronik cihazlar artık bize
farklı bile gelmiyor. Ancak yine
de ev temizliğinde en büyük
yardımcılarımız olan elektrikli
süpürgeleri nasıl seçeceğimizi
bilmiyor ve sınıﬂandırma
konusunda problem yaşıyoruz.
Öncelikle ihtiyaçlarımızı
belirlemek ve ona göre hangi
elektrikli süpürgeyi alacağımızı
seçmemiz gerekiyor.

E

lektrikli süpürgeleri kablolu ve kablosuz olarak sınıflandırmak en doğrusu. Zira kablosuz elektrikli süpürgelerin
kolay kullanımı en önemli özelliği olarak öne çıkıyor.
Peki kablosuz süpürgelerde nelere dikkat etmeliyiz?
Öncelikle, kablosuz süpürgelerin en büyük avantajı süpürme
işini yaparken kablo derdini ortadan kaldırması diyebiliriz.
Bir odadan diğerine geçerken birbirine dolanmayan kablolar
işinizin daha kısa sürede bitmesini sağlıyor. Bunun yanında,
zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Çünkü sürekli prizde takılı
olmayan cihaz, tek sefer doldurulan şarjlar ile birkaç seferlik
süpürme işini halletmenizi sağlıyor.
Kablolu süpürgelere oranla daha hafif olan kablosuz elektrikli
süpürgeler, HEPA filtresi sayesinde daha hijyenik bir temizlik
yapılmasını sağlıyor. Yerden tasarruf sağlayan modelleri seçtiğiniz takdirde de hem enerjiden tasarruf ediyor, hem kablo
derdinden kurtuluyor hem de kolay bir şekilde evinizin herhangi bir köşesinde süpürgenizi muhafaza edebiliyorsunuz.
Biz bu yazımızda sizlere kablosuz olarak sunulan elektrikli
süpürgelerin bir listesini yapıyor olacağız, gelin kısaca hangi
kablosuz süpürgeleri almalısınız bir bakalım…
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ROWENTA RH6545WH Air Force Light
Kablosuz Dikey Elektrikli Süpürge

Rowenta ev yaşam ürünlerinde tanıdık simalardan.
Kablosuz dikey elektrikli süpürgesi Air Force Light ile
karşımıza çıkan Rowenta’nın bu ürünü, diğer kablosuz
elektrikli süpürgelere göre çok daha hesaplı. Evinizde
kablosuz deneyimini iyi bir performans ve uygun bir
fiyat ile denemek istiyorsanız elinizin gitmesi gereken
bir ürün olan Rowenta Air Force’un teknik özellikleri
şu şekilde: Toz haznesi silikon ve çıkartılabilir olarak
sunulan bu süpürgenin, maksimum gücü 14.4 W olarak
karşımıza çıkıyor. Yıkanabilir filtre sistemi sayesinde
hijyeni korumanızı sağlayan Rowenta Air Force, tek şarj
ile yarım saat boyunca tam güç çalışmayı vadediyor.
5 saat içinde şarj olan ürün, yüksek seviyede temizlik
performansı sağlıyor. POWER LIGHT emici yer başlığı ve ulaşılması zor alanları daha kolay görmenizi
sağlamak için LED ışıklar ile donatılmış. Gelelim fiyat
etiketine, 899 TL’ye satılan ürünün yalnızca siyah renk
seçeneği bulunuyor.

PHILIPS FC6823/01 SPEEDPRO MAX Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Başarılı kulaklık, traş makinesi ve diş
fırçalarıyla tanıdığımız Philips’in kablosuz
elektrikli süpürge modeli olan SPEEDPRO
MAX, farklı bir deneyim sunmayı vadediyor.
Şık bir tasarım ve başarılı bir performans
bekliyorsanız tercih etmeniz gereken bir
model olan SPEEDPRO MAX, maksimum
gücünü 25.2 W olarak konumlandırılıyor.
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Powercyclone 8 filtresine sahip süpürgenin,
360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket
ederken her geçişte daha fazla toz topladığını
ve zor köşeleri bile hareket edebilen başlığı
ile kolaylıkla temizlediğinin altını çizelim.
Geleneksel süpürgelerden biraz daha farklı
olarak, klasik ayak hareketini yapmak zorunda kalmayacağınız bu model, hem sert

zeminleri hem halıları daha kısa sürede,
daha etkili bir şekilde süpürmeyi sağlıyor.
Tek şarj ile 65 dakika süpürmeyi sağlayan
süpürge, 2’si 1 arada özelliği ile hem kablosuz güçlü bir süpürge hem de haznesinden
çıkartıldığında ise minik bir el süpürgesi
olabiliyor. Fiyat etiketine gelecek olursak,
2.799 TL’ye satın alınabiliyor.
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ROWENTA Air Force Flex 560 RH9471 Kablosuz Dikey Süpürge

Rowenta’nın listenin başında yer verdiğimiz modelinden daha performanslı olan bu
kablosuz elektrikli süpürgesinin mottosu
“Hiç kimsenin ulaşamadığı yerlere ulaşan
temizlik performansı!’’ olarak tanımlanıyor. Daha fazla toz toplamak için dizayn
edilmiş olan bu ürünün, yüksek teknoloji
ile donatıldığını ve esnek yapısı sayesinde
mobilyaların altı gibi daha dar alanlarda
oldukça başarılı olduğunu belirtelim. 100
Watt ile karşımıza çıkan bu ürünün mü-

kemmel sonuçlar için yeni eklenen dijital
motoru siklon teknolojisine sahip.
Her köşeye ulaşan manevra kabiliyeti
ile birlikte mobilyaları ya da masaları
artık çekmek zorunda kalmayacaksınız.
El süpürgesi standart ayarında 35 dakika
boyunca çalışabilen lityum-iyon pil teknolojisine sahip. Özel LED başlığı ile karanlık yüzeylerde de temizlik yapılmasını
sağlıyor. Ancak bu ürünü öne çıkartan bir
diğer özelliği evcil hayvan sahiplerine özel

aksesuarlara sahip olması diyebiliriz. Derin temizlik ve tüy toplama için ideal mini
turbo başlık ve tüm köşelere ulaşabilmek
için XL esnek mobilya aparatına sahip olan
Rowenta Air Force Flex, aynı zamanda
koltuk aparatına, mobilya üstü erişim için
özel bir aparata ve 2 aksesuar saklama alanına sahip. Şarj ünitesi ise duvara monte
edilmesiyle kolayca sağlanıyor. Hafif ve
sessiz çalışan bu ürünün fiyat etiketinin
3.839 TL olduğunu görüyoruz.

DYSON V8 Absolute
115 W Emiş Gücü Dikey Şarjlı Süpürge

Premium elektrikli süpürge denildiğinde akla gelen
ilk isimlerden olan Dyson, güçlü yapısıyla ve kalitesiyle
birçok kişinin en çok tercih ettiği elektronikleri sunuyor.
Listemizde yer alan Dyson V8 Absolute, güçlü özellikleriyle ön plana çıkıyor. Şık tasarımı ve düşük ağırlık
sunmasıyla karşımıza çıkan Dyson, yüksek emiş gücü
ile elektrikli süpürgeler içinde en başarılı markalar
arasında yer alıyor. Kendine has özellikleri bünyesinde barındıran modelin, Direct-drive temizlik
başlığı ve soft roller temizlik başlığı bulunuyor.
Dyson V8 Absolute kablosuz elektrikli süpürgede
kullanılan yeni lityum iyon pil, 40 dakikaya kadar
sürekli emiş gücü sunmasıyla adından söz ettiriyor.
HEPA filtresiyle sunulan modelin yüksek emiş gücü,
115 W ile tozları büyük bir kuvvetle halıdan ayırmanızı
sağlıyor. Tüm yüzey türleri için sunulan bu model,
derinlemesine halı temizliği yapmanızı sağlarken,
alerjenleri de bünseyinde hapsediyor. Bunu yaparken de dışarıya temiz hava veriyor. Evcil
hayvan beslenen evler için ek aparatlar
sunan Dyson, 40 dakikaya kadar sabit
güçte çekim yaparak, tasarruf etmenize de sağlıyor. Fiyat etiketininse,
3.199 TL olduğunu görüyoruz.
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PARTİLERİN EĞLENCESİ
KARAOKE

Partilemek uzun yıllardır hayatımızda
olan bir terim. Tabii son yıllarda her şey
gibi bu da şekil değiştirdi. Parti; dışarıda,
pahalı ve lüks mekanlarda verilir algısı
yavaş yavaş kırıldı. Bunun yerini daha
ekonomik ama bununla ters orantılı
olarak çok daha eğlenceli ev partileri
aldı. Tabii buraya da teknolojinin elinin
değdiğini kabul etmek gerekiyor.
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S

on yıllarda ses ve görüntü sistemleri çok daha erişilebilir hale geldi. Burada hem boyutlardan hem
de ekonomik taraftan bahsetmek
mümkün. Artık minik minik hoparlörler
bir evi parti havasına sokmaya yetiyor.
Evde parti vermek için gerekli olan
malzemelere şöyle bir bakalım.
Bir adet akıllı televizyon, bir adet evinize uygun ses sistemi ve bir adet karaoke
sistemi. Evet, yanlış duymadınız, karaoke
sistemi. Arkadaşlarınızla evde bir parti
vermek istiyorsanız, bu partinin vazgeçilmezi tabii ki müzik olacak. Peki, müziği kendiniz yapmayı düşündünüz mü?
YouTube üzerinden bile kuracağınız
basit bir karaoke sistemi, koca bir akşam
eğlencenizin tavan olmasına yardımcı
olabilir.
Evde harika bir karaoke sistemi kurmanız için yapmanız gerekenler neler
gelin hep birlikte bakalım.
İlk olarak bir mikrofon. Sesinizin
etkileyici çıkması için bu şart. Mikrofonunuzu evdeki hoparlörünüze bağlayın. Sonrasında karaoke kaynağınızdan
gelen müziği de ev hoparlörüne aktarın.
Buradaki kaynak en basitinden YouTube
olabilir.

Bu arada mikrofonunuz tarafından
kullanılan ayrı bir hoparlör seti de olabilir unutmayın.
Son olarak, kaynağınızın görüntüsünü
de televizyonunuza aktarın. Günümüz
televizyonları ve teknolojileri ile bu işlemi yapmak da yalnızca birkaç saniyenizi
alacaktır.
Karaoke için hem iOS hem de Android
uygulama marketinde birçok uygulama
mevcut. Buradaki uygulamalarla seçtiğiniz şarkıları sıralayabilir, arkadaşlarınızı
puanlayabilir ve yarışabilirsiniz.
Son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte evde eğlenceli vakitler geçirmek
çok daha kolay bir hal aldı. Eskiden oynadığımız geleneksel oyunların yerini
artık karaoke gibi eğlenceli aktiviteler
çok kolay bir şekilde alabiliyor.
Daha önce denemeyi aklınıza bile getirmediğiniz ya da zor olduğunu düşündüğünüz birçok eğlenceli ev aktivitesini
teknolojinin yardımı ile saniyeler içinde
yapabilirsiniz. Bunun için biraz internet
araştırması ve gerekli ekipmanların tedariği yeterli. Başta da dediğimiz gibi bu
ekipmanlar da son yıllarda ekonomik
olarak çok daha erişilebilir bir hal aldı.
Bu da büyük bir avantaj.
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UYGUN
FİYATLI
KABLOSUZ
HOPARLÖRLER İLE
MÜZİK HER YERDE
İlk hoparlörleri 19’uncu yüzyılda görüyor olsak da teknoloji bazen o kadar
da hızlı gelişemiyor. Hoparlör alanında en büyük atılımların yaşandığı
2000’li yıllar ile birlikte ses deneyimini üst noktaya taşımaya yardımcı olan
hoparlör teknolojisi 2020 yılı itibarıyla oldukça başarılı hale geldi.
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K

ablolu, kablosuz, büyük ya da
küçük, özel tasarım ya da dekoratif olanlar… Bu yazımızda
birçok çeşidinin bulunduğu bu
elektronik cihazların kablosuz versiyonlarının uygun fiyat ile sunulan modellerini listeliyoruz. Dedik ya hoparlörler ile
birlikte müzik deneyimimiz de gelişti,
burada karşımıza global anlamda büyük
oyuncular çıkıyor olsa da biz hem uygun
fiyatlı hem de kulakların pasını silecek
türden olan markalara yer vereceğiz.

SONY SRS.XB01
Kablosuz Hoparlör

Sony kulaklıklar konusunda oldukça tecrübeli bir o kadar da başarılı olan bir marka olarak karışımıza
çıkıyor. Kablolu kulaklıkları ile de
adını sıkça duyduğumuz Sony’nin
SRS.XB01 modeli hem minik hem
de spor şıklığı yakalamak isteyenler için ideal. Teknik özelliklerine
bakıldığnıda ise 6W ile bizi karşılayan kablosuz hoparlör, Bluetooth
özelliği ile çalışıyor. NFC desteğinin
bulunmadığı modelin su geçirmez
özelliği de bulunuyor. Tek bir kez
doldurduğunuz şarj ile toplamda 6
saat boyunca müzik ya da podcast
dinleyebileceğiniz ürünün boyutuna
aldanmayın, ses yüksekliği boyutuna göre oldukça fazla. 30 mm x
38 mm x 28 mm boyutlarında olan
ürünün 160 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Toplamda 6 renk seçeneği
ile gelen Sony kablosuz hoparlörün
189 TL’lik bir fiyat etiketi bulunuyor.
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JBL Clip 3
Kablosuz Hoparlör

JBL Clip 3 çok daha portatif ve
üzerinde yer alan kanca detayıyla
çantanızın bir köşesine ya da pantolonunuza takabilirsiniz. Bu şekilde
kullanıldığında oldukça faydalı hale
gelen hoparlörün 137 mm x 97 mm x
46 mm boyutlarına sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Bunun yanında 220
gram ağırlığı ile bizi karşılayan kulaklık, 3.3 W bir güce sahip. Derin
bas özelliği bulunmayan ürünün,
iPod ile uyumlu bir şekilde çalıştığı
biliniyor. iOS ve Android Dock ile
kolaylıkla bağlantı kurabilen kablosuz kulaklık, SmartMedia bellek
kartı formatını destekliyor. Darbeye
karşı dayanıklı olmadığı bilinen
kulaklığın su geçirmez olduğunun
altını çizelim. Batarya kapasitesi ise
1.000 mAh ve frekans aralığı ise
120Hz – 20 kHz. Kamuflaj desenini sevenler için bir vaha olan bu
hoparlörün fiyat etiketi ise 279 TL.

SONY SRS.XB12 Kablosuz Taşınabilir Hoparlör

Karşımızda yine Sony’den bir model
bulunuyor. Uygun fiyatı ve yüksek performanslı ürünleri bünyesinde bulundurması sebebiyle listemize Sony SRS.XB12
modelini de ekliyoruz. Tam kapsamlı bir
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kolon sistemi bulunan hoparlörün frekans
aralığı 0 Hz - 20,000 Hz ve bu ise oldukça
geniş. Bluetooth özelliği ile bağlantı sağlayan modelin, toplam gücü 6W olarak
karşımıza çıkıyor. iPod uyumlu olmayan

Sony SRS.XB12 Android Dock ile uyumlu
çalışıyor. Darbeye ve suya dayanıklı olan
kablosuz taşınabilir hoparlör, 74 mm x 92
mm x 74 mm boyutlarında ve 243 gram
ağırlığında, fiyatı ise 369 TL.
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on yıllarda ses ve görüntü sistemleri çok daha erişilebilir hale geldi. Burada hem boyutlardan hem
de ekonomik taraftan bahsetmek
mümkün. Artık minik minik hoparlörler
bir evi parti havasına sokmaya yetiyor.
Evde parti vermek için gerekli olan
malzemelere şöyle bir bakalım.
Bir adet akıllı televizyon, bir adet evinize uygun ses sistemi ve bir adet karaoke
sistemi. Evet, yanlış duymadınız, karaoke
sistemi. Arkadaşlarınızla evde bir parti
vermek istiyorsanız, bu partinin vazgeçilmezi tabii ki müzik olacak. Peki, müziği kendiniz yapmayı düşündünüz mü?
YouTube üzerinden bile kuracağınız
basit bir karaoke sistemi, koca bir akşam
eğlencenizin tavan olmasına yardımcı
olabilir.
Evde harika bir karaoke sistemi kurmanız için yapmanız gerekenler neler
gelin hep birlikte bakalım.
İlk olarak bir mikrofon. Sesinizin
etkileyici çıkması için bu şart. Mikrofonunuzu evdeki hoparlörünüze bağlayın. Sonrasında karaoke kaynağınızdan
gelen müziği de ev hoparlörüne aktarın.
Buradaki kaynak en basitinden YouTube
olabilir.

JBL Go 2 Taşınabilir Kablosuz Hoparlör

Özellikle çarpıcı reklamları ve uygun
fiyatlı ürünlerinde oldukça başarılı sonuçlara ulaşabildiğiniz JBL, hoparlörler
ve kulaklıklar da dahil olmak üzere çeşitli ses ekipmanları üreten bir Amerikan
şirketi olarak karşımıza çıkıyor. JBL Go 2
taşınabilir kablosuz hoparlörü bu listeye
eklememizin nedeni ise başarılı ses kali-

tesi ve uygun sayılabilecek fiyat etiketi.
Gelelim ürünün bizi etkileyen teknik
özelliklerine. Sunulan 12 farklı renk seçeneği ile, JBL Go 2’nin toplam gücü, 3W
olarak karşımıza çıkıyor. Küçük formuyla
ele sığacak boyutlara sahip olan bu hoparlör çantaya atıp taşınabilecek türden
bir hoparlör, yüksek ses kalitesi ise bu

Bu arada mikrofonunuz tarafından
kullanılan ayrı bir hoparlör seti de olabilir unutmayın.
Son olarak, kaynağınızın görüntüsünü
de televizyonunuza aktarın. Günümüz
televizyonları ve teknolojileri ile bu işlemi yapmak da yalnızca birkaç saniyenizi
alacaktır.
Karaoke için hem iOS hem de Android
uygulama marketinde birçok uygulama
mevcut. Buradaki uygulamalarla seçtiğiniz şarkıları sıralayabilir, arkadaşlarınızı
puanlayabilir ve yarışabilirsiniz.
Son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte evde eğlenceli vakitler geçirmek
çok daha kolay bir hal aldı. Eskiden oynadığımız geleneksel oyunların yerini
artık karaoke gibi eğlenceli aktiviteler
çok kolay bir şekilde alabiliyor.
Daha önce denemeyi aklınıza bile getirmediğiniz ya da zor olduğunu düşündüğünüz birçok eğlenceli ev aktivitesini
teknolojinin yardımı ile saniyeler içinde
yapabilirsiniz. Bunun için biraz internet
araştırması ve gerekli ekipmanların tedariği yeterli. Başta da dediğimiz gibi bu
ekipmanlar da son yıllarda ekonomik
olarak çok daha erişilebilir bir hal aldı.
Bu da büyük bir avantaj.

noktada doyuruyor. Bluetooth teknolojisine dayanan JBL Go 2, NFC özelliğini
bünyesinde bulundurmuyor.
Su geçirmeyen özelliği ile 5 saat boyunca dayanabilen bu haparlörün 86 mm x
71.2 mm x 31.6 mm boyutlarına sahip
olmasının yanında 184 gram bir ağırlığı
bulunuyor. Fiyat etiketi ise, 199 TL.
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BİR YÖNETMEN OLARAK

CHARLIE CHAPLIN

Melon şapkası ve sürekli elinde tuttuğu bastonu… Çıkardığı
tiplemelerle tüm dünyada komedinin ustası olarak bilinen Charlie
Chaplin aslında yalnızca bir aktör değil. Chaplin hem bir aktör, hem
bir yazar, hem bir bestekar, hem de çok iyi bir yönetmen. Biz de
Mediatrend Mart sayısında Charlie Chaplin’in yönetmen kimliğine,
ﬁlmlerine ve yaptıklarına yakından bakıyoruz.
64 | www.mediamarkt.com.tr
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M

izansenleriyle izleyiciyi konuşmadan kahkahalara boğan
Charlie Chaplin, kameranın
arkasında da efsaneleşmiş isimlerden biri. 1889 yılında Londra’da doğan
Chaplin, Amerika’ya göçtükten sonra
kariyerinin ilk adımlarını da atmaya
başlıyor. 1913’te Amerika’ya göçen usta
yönetmen, 1914’te ilk filmi Making A
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Living ile bu dünyaya giriş yaptı. Şarlo
tiplemesinin ortaya çıkması ise Kid Auto
Races in Venice isimli ikinci film ile oldu.
Filmlerinde dönemin koşulları içindeki imkansızlıklara değinen ancak bunu
mizahi bir yolla yapan Chaplin, popülist
yaklaşımların her zaman uzağında oldu.
Hiçbir zaman benimsemediği yönetim
biçimlerine ve teknolojiye dair eleştiri-

lerini ise hiçbir zaman kesmedi. Tüm bu
eleştirileri komedi çatısı altında toplaması
ise tüm dünyaya ulaşmasında etkili oldu.
1918 yılına kadar film stüdyolarıyla birlikte çalışan Chaplin bu tarihten itibaren
bağımsız bir yapımcı olmaya karar verdi.
Mary Pickford, Douglas Fairbanks, D. W.
Griffith gibi Amerikan sessiz sinemasının
önde gelen isimleriyle bir araya gelen Chap-
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lin bu ekiple birlikte United Artists’i kurdu.
1921 yılına gelindiğinde Türk filmlerine
de ilham olmuş bir film ortaya çıktı; The
Kid. Bu filmin yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Chaplin,
aynı zamanda filmde başrolü dönemin
en başarılı çocuk oyuncusu Jackie Coogan ile paylaştı. “Gülümseyen ve belki
de gözü yaşlı bir film” yazısıyla başlayan
filmi Chaplin’in filmleri arasında en özel
yere koyabiliriz. Aynı yıl Chaplin, iki ayrı
karaktere can verdiği The Idle Class fil-
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mi için de kolları sıvadı ancak çekimlere
ara verip dinlenme kararı aldı. Avrupa’yı
gezmeye çıkan Chaplin, döner dönmez
çalışmalarına devam etti. 1922’de Nice
and Friendly ve Pay Day filmlerine imza
atan usta isim, sonraki yıl The Pilgrim ve A
Woman in Paris ile seyirci karşısına çıktı.
A Woman in Paris demişken, bu filme
bir parantez açmak gerekiyor. Daha önce
yönettiği 70 filmin her sahnesinde görülen
Chaplin ilk kez yönettiği bir filmde figüran olarak yer aldı. Ayrıca şimdiye kadar

hep komedi çeken Chaplin burada ilk kez
romantik dramaya imza attı.
Chaplin, filmlerinde hiçbir zaman ekranın tamamen kapanmasına izin vermiyordu.
Neredeyse tüm filmlerinin sinema dünyasına yeni heyecanlar kattığını söyleyebiliriz.
1977 yılında hayata gözlerini yuman
Chaplin’in toplamda 132 filmi bulunuyor.
Çağının ötesinde bir deha olan Chaplin
adına her yıl ağustos ayında, İrlanda’da
Charlie Chaplin Komedi Film Festivali
film festivali düzenleniyor.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | İkinci el donanım alınır mı?

İKİNCİ EL DONANIM
ALINIR MI?
Özellikle donanım ﬁyatlarının yükselmesi ile birlikte insanların ikinci
el donanımlara yöneldiğini görüyoruz. Ancak bu ürünler, her zaman
güvenilir olmayabiliyor. Dolayısıyla ikinci el donanım satın alanlar,
daha sonrasında pişman olabiliyor. Ama satın almadan önce bazı
önlemler alınırsa bu riski en aza indirebiliriz.
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D

onanım parçaları, doğası gereği
her an hasar alabilen, bozulabilen parçalardır. Kullanıldıkça bu
tür ihtimaller daha da artabilir.
Direkt olarak bozulmasa bile yıprandıkça
performans konusunda zamanla düşüş
gösterebilirler. Bu yüzden ikinci el donanım alırken, iki kere, mümkünse üç kere
düşünmenizde fayda var.
Satın alacağınız ürünü, satın almadan
önce mutlaka test etmelisiniz. Çünkü
donanımın düzgün çalışıp çalışmadığını
başka bir şekilde anlayamazsınız. Bunun
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için bazı test programlarını kullanmalı
ve bazı işlemleri gerçekleştirmelisiniz.
Her donanım parçası için aynı testler
yapılmadığını biliyoruz. Peki, hangi parça
için neler yapmamız gerekiyor?

Anakart

Anakart, bir sistemin en önemli parçalarından biridir. Bu sebepten dolayı ikinci
el anakart alımında daha fazla dikkat
etmenizi tavsiye ediyoruz. Alacağınız
anakartta elektriksel ya da yazılımsal
problemler ortaya çıkabilir.

Bunu test etmenin en garantili yolu
ise, anakart arıza tespit kartıdır. Bu kart
ile birlikte anakarttaki arızaları tespit
edebilirsiniz. Tabii bunun yanı sıra anakartı çalışır bir sistemde test etmenizde
de fayda var.
Sistemi çalıştırdığınız anakartı, işlemcinin ve diğer parçaların ısısını ölçerek
test edebilirsiniz. Örneğin bilgisayarda
hiçbir işlem yapmazken işlemci ya da
RAM, gereksiz ısınıyorsa anakartta bir
sorun olabilir.
Ayrıca anakartın üzerindeki tüm gi-
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rişleri ve çıkışları da satın almadan önce
kontrol edebilirsiniz. Anakart sorunluysa
bazı girişler ya da çıkışlar çalışmayabilir.

İşlemci

İkinci el işlemci satın alırken dikkat
etmeniz gereken ilk unsur, işlemcinin
fiziksel özellikleridir. Özellikle pinlerin
sağlam olduğundan emin olmalısınız.
Gözünüzle tek tek kontrol etmelisiniz.
Bunun yanı sıra yine çalışır bir sistem
üzerinde deneyimlemeniz sizin için iyi
olabilir. Taktığınız sistemde işlemciye özel

stres testlerini çalıştırabilir ve bazı performans uygulamalarından performansı
test edebilirsiniz. Çıkan sonuçları muadil
ya da aynı işlemci sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. Böylece performansta kayıp
olup olmadığını görebilirsiniz.

Ekran Kartı

Özellikle oyun severler için en önemli
parçalardan biri olan ekran kartı da ikinci
el satın alımlarda sorun çıkartabilir ve sizi
üzebilir. Ülkemizde bir dönem çok fazla
kripto para madenciliği yapıldı. Ancak

ilerleyen zamanlarda elverişli olmaması,
madenciliği bitirdi. Bu sebepten dolayı
insanlar madencilik için aldığı ekran
kartlarını satmak zorunda kaldı.
Tam olarak bu yüzden özellikle ikinci
el AMD markalı ekran kartlarını satın
alırken çok dikkatli olmalısınız. Daha
önce madencilik yapılıp yapılmadığını
sormalısınız. Madencilik yapılmışsa, her
ne kadar iyi bir şekilde çalışsa da, satın
almanızı tavsiye etmiyoruz.
Yapılmamışsa da alacağınız ekran kartını
daha öncesinden çalışır bir sistem üzerinde
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test etmeli ve en az yarım saat oyun oynayıp
performansını ve ısınma durumunu kontrol etmelisiniz. Oyun dışında performans
testlerini de bunun için kullanabilirsiniz.

RAM’ler

İkinci el RAM alırken yapmanız gerekenler oldukça basit. RAM’ler bozuk ya da hatalı
ise hiç çalışmayacaktır. Sisteminiz hiçbir
şekilde açılmayacak ya da taktığınız RAM
modülünü tanımayacaktır. Dolayısıyla her
ne kadar sistemde test etmeden almamanız
gerekse de diğer parçalara göre biraz daha
kolay test edilebilir ve denenebilir.
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Harddisk ve SSD’ler

Harddisk’ler mekanik parçalar olduğundan dolayı her an bozulmaya müsaittir. Bu
sebepten dolayı bilgisayarda test etmenizi ve
test için harddisk sağlık testi uygulamalarını
kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sağlık
testlerinde sorunsuz çıkan harddiskler,
genelde sorunsuz bir şekilde çalışır.
SSD’ler için de hız testi uygulamalarını
kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu uygulamalarda çıkan sonuçları referans SSD
değerleri ile karşılaştırmanız, SSD’nin
sağlık durumunu gösterecektir. Ancak
satın alacağınız SSD’nin uzun süreli kul-

lanılmamış olmasında fayda var. Çünkü
her SSD, belli bir yazma ve okuma kapasitesine sahiptir. Bu kapasiteyi aştıktan
sonra çalışmayabilir.

Sonuç:
Şansınıza güveniyorsanız alın

İkinci el donanım satın almak, oldukça
riskli. Üzülmemek için biraz da şanslı
olmanız gerekiyor. Biz her zaman yeni
parçalar almanızı tavsiye ediyoruz. Ancak test etme konusunda kendinize güveniniz varsa, en azından test edip satın
alabilirsiniz.
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MONİTÖR
SATIN ALIRKEN
DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
Ne kadar güçlü bir bilgisayarınız olursa
olsun monitörünüz yeteri kadar kaliteli
değilse bilgisayar kullanmaktan pek keyif
alamayabilirsiniz. Bu yüzden monitör seçimi de
en az bilgisayar seçimi kadar önemli. Çoğu kişi
“en uygun ﬁyatlı monitör olsun, bana farketmez”
düşüncesinde olsa da bu durum, ilerleyen
zamanlarda sizi rahatsız edebilir.
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M

onitör satın alırken bazı unsurlara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle ihtiyaçlarınız doğrultusunda monitör seçimi yapmak,
size daha iyi bir deneyim sunacaktır. Peki,
ihtiyaçlarınıza göre en doğru monitörü nasıl seçersiniz?

Gündelik kullanım için
hangi monitörler tercih edilmeli?

Gündelik kullanım için satın alabileceğiniz monitörler
arasında uygun fiyatlı modellerin oldukça bol olduğunu
görüyoruz. Bu sebepten dolayı gündelik kullanım için satın alacağınız monitörlere çok yüksek fiyatlar ödemenize
gerek yok. Uygun fiyatlı bir monitör de işinizi görecektir.
Ancak biz yine de satın alırken bazı unsurlara dikkat
etmenizi tavsiye ediyoruz. Sonuçta monitör, göz sağlığınızı da etkileyebilir. İlk olarak önceliğinizinin IPS panelli
monitörler olması gerektiğini söyleyebiliriz. IPS panelli
monitörler, daha başarılı renkler verdiğinden dolayı daha
iyi bir deneyim sunacaktır. Ayrıca çözünürlük tarafında
da minimum Full HD’yi tercih etmenizde fayda var. Bu
sayede gözleriniz daha az yorulacaktır.

Oyun için hangi monitörler tercih edilmeli?

Oyun oynarken bilgisayarınızın gücü kadar monitörünüzün performansı da büyük bir öneme sahip. O yüzden
özellikle bilgisayarı oyun oynamak için kullanıyorsanız
monitör seçiminde dikkatli olmalısınız. Bazı teknik özellikleri dikkate alarak seçim yapmalısınız.
Oyun monitörlerinde en önemli özellik gecikme süresidir. Alacağınız monitörün gecikme süresi ne kadar az
olursa oyun deneyiminiz o derece iyi olacaktır. Bu türde
bir kullanım için 1 ms gecikme süresine monitörleri tavsiye ediyoruz. Ayrıca yenileme hızı da ne kadar yüksek
olursa oyun deneyiminiz o derece artacaktır.
Düşük gecikme süresinin TN panelli monitörlerde daha
düşük olduğunu görüyoruz. Ancak IPS panelli olup düşük
gecikme süresine sahip olan monitör modelleri de mevcut.
IPS panelli oyun monitörlerinin fiyatı daha yüksek olsa
da daha iyi bir renk deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz.
Bunun yanı sıra çözünürlük de oldukça önemli bir
faktör. Bu noktada ekran kartınıza göre bir çözünürlük
tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Ekran kartınız güçlü ise
4K monitör satın alabilirsiniz. Ama giriş seviyesi ya da
orta seviye bir ekran kartınız varsa Full HD çözünürlüğündeki monitör satın almanız daha mantıklı olacaktır.
Hem de bütçe açısından daha da uygun olabilir.

Profesyonel kullanım için
hangi monitörler tercih edilmeli?

Eğer ki bilgisayarı oyun ya da gündelik işler için kullanmıyorsanız, profesyonel amaçla kullanıyorsanız biraz
daha yüksek fiyatlı monitörleri tercih etmelisiniz. Grafik
tabanlı işler yaptığınızı düşünürsek özellikle renk konusunda en doğru sonuçlar veren monitörleri bulmalısınız.
Renk konusunda IPS panelli monitörler sizin için en
doğru renkleri verecektir. Ayrıca ekranın büyük olmasında da fayda var. Büyük ekran, sizlere daha geniş bir
çalışma alanı sunacak. Böylece çalışmalarınızı çok daha
kolay ve detaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu
bağlamda monitörün en az 27 inç boyutunda olmasına
özen göstermelisiniz.
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RISE OF EMPIRES

OTTOMAN

Dijital yayıncılığa olan ilgi çığ gibi büyüyor.
Kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören dijital
platformlar da yapımlarını çoğaltarak daha fazla
kişiyi kendine bağlamak için kıyasıya yarışıyor.
Bu yarışın sonunda tabii ki kazanan izleyici.
Her seferinde ortaya çıkan birbirinden
etkileyici yapımlar bizi bir süreliğine de
olsa bambaşka diyarlara götürüyor.
Kimi zaman yeni şeyler öğretiyor,
kimi zaman ise bildiğimizi tekrar
hatırlatıyor. Bildiğimizi tekrar
hatırlatmak demişken, Rise of
Empires: Ottoman’ın tam da bu
tanıma uyduğunu söyleyebiliriz.
Kabaca bahsetmek gerekirse,
Fatih’in İstanbul’un fethetmesine
odaklanan dizi birçok kişiye
bildiklerini hatırlatırken, birçok
kişiye de bilmediklerini araştırma
ilhamı veriyor.
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Samsung 55 inç
uydu alıcılı Ultra HD LED TV
FHD TV’den 4x daha fazla piksele
sahip olan 4K UHD TV ile keskin
ve canlı görüntülerden keyif
alın. Artık her sahnedeki küçük
ayrıntıları bile görebilirsiniz.
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Dijital yayıncılık platformunda Netflix,
tacı elinde tutuyor diyebiliriz. Son zamanlarda platformda yer alan Türk yapımların
da sayısı artıyor. Hakan: Muhafız ile başlayan bu dalga Atiye ile devam etti. Son
yayınlanan yapım ise Rise of Empire: Ottoman isimli belgesel dizi oldu. İlk sezonu
yalnızca 6 bölüm süren diziyi diğerlerinden
ayıran iki önemli nokta var. Biri tabii ki
belgesel dizi olması ve Türk tarihinin bir
kısmını anlatması. Diğer önemli nokta ise
dizinin tamamen İngilizce olması.
Rise of Empire: Ottoman, aslında tüm
dünyanın merak ettiği ve tarihin dönüm
noktalarından biri olan olayı anlatıyor.
Bu açıdan baktığımızda dizinin İngilizce
olması uluslararası platformda izleyicilere
ulaşması açısından son derece önemli. Tabii
burada hemen parantez açmak gerekiyor.
Son yıllarda yabancı dilde dizi ve filmler
çok daha fazla hayatımızda. Bu da bizi
özellikle İngilizce dinlemeye biraz daha
aşina hale getirdi. Durum böyle olunca Rise
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of Empire: Ottoman’ın biraz dezavantajlı
olduğunu kabul etmeliyiz. Dizide kullanılan aksan, İngilizce dizi izlemeye alışkın
olanları biraz da olsa rahatsız edebilir.
Tanımından da anlaşıldığı gibi bu bir
belgesel dizi. Dolayısıyla anlatıcısı bol.
Prof. Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan dizide yer alan Türk
uzmanlar. Zaman zaman tarihi onlardan
dinliyoruz. Ayrıca dizinin dilini Türkçe
yapmanız da mümkün. Bu durumda
oyuncuların kendilerine Türkçe dublaj
yaptığını görüyoruz. Bu da aslında seyir keyfini biraz düşürüyor. Dili Türkçe
yapmanın belki de tek güzel yanı Halit
Ergenç. Türkçe izlediğiniz takdirde dış
ses olarak, tarihi Ergenç’in anlattığına
şahitlik ediyoruz. Orijinal versiyonda ise
anlatıcılık görevi Game of Thrones’tan
tanıdığımız Charles Dance’de.
Dizi tamamen İstanbul’un Fethi’ne
odaklanıyor. Dolayısıyla yaşanan olaylar
hep bu fetih planlarının ekseninde devam

ediyor. Burada oyunculara bir parantez
açmak şart. Başrolde Cem Yiğit Üzümoğlu’nu görüyoruz. Üzümoğlu, Fatih’in Kızıl
Elma olarak tanımlanan Konstantinapolis’i
alma konusundaki hırsını ve isteğine bize
tam anlamıyla geçiriyor.
Dizide ayrıca Birkan Sokullu, Selim
Bayraktar ve Tuba Büyüküstün gibi isimler
de tarihteki önemli kişilere hayat veriyor.
Rise of Empires: Ottoman destansı bir
fethi anlatan belgesel dizi. Bu yüzden
destansı savaş sahnelerini görmeyi bekleyebiliriz. Ancak, burada bazı eleştiriler
yok değil. Bir kesim savaşın o ihtişamının
tam hissedilemediğini söylüyor. Burada
karar verici olan tamamen sizsiniz.
Tüm eleştirilere rağmen 6 bölümlük
diziyi izlemenin kesinlikle vakit kaybı
olmayacağını söyleyebiliriz. En azından
bu diziyi izledikten sonra eminiz ki İstanbul’un Fethi ile ilgili araştırmalar yapmaya
ve eksik kalan bilgilerinizi tamamlamaya
çalışacaksınız.
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DRONE SEVERLER İÇİN
Özellikle son yıllardan drone’lara olan ilgi epey bir
artmış durumda. 7’den 70’e herkesin elinde gördüğümüz
drone’lar artık bilgisayarda da simülasyon oyunu olarak
karşımıza çıkıyor. Drone Şampiyonlar Ligi tarafından
geliştirilen Drone Champions League:
The Game de bunlardan biri. Yeni tanıtılan
bu oyun ile birlikte bilgisayarınızda gerçek bir
drone deneyimi yaşayabilirsiniz.
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D

rone Champions League: The Game
oyunu, gerek grafikleri gerekse
oynanış biçimi ile dikkat çekmeyi
başarıyor. Böylece gerçek hayatta
drone yarıştırmak ya da drone’la şov yapmak isteyenler için harika bir deneyim
sunuyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü bir
televizyonda bu deneyim daha fazla artıyor.
İlk yarışınıza girmeniz ile birlikte oyunun büyüsüne kapıldığınızı rahatlıkla
söyleyebilirim. Her yeri ışıl ışıl gördüğünüz
anda kalp atışlarınız daha da artıyor. Ve
rekabetin getirmiş olduğu mutluluk ile
birlikte drone pilotluğu yapmaya başlıyorsunuz.
Oyundaki görüş açınızı ise dört farklı
şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu dört
farklı mod ise sırasıyla Arcade, GPS, Açı
ve Yükseklik şeklinde. Benim en sevdiğim
mod ise Arcade oldu. En iyi deneyimi
onunla birlikte yaşayabildim.
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Ayrıca bu oyunun konsol ile oynamak
için daha uygun olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Oyunu, analog oyun
kumandası ile birlikte daha gerçekçi bir
hale getirebilirsiniz. Böylece hızınızı ve
yönünüzü daha hassas bir şekilde kontrol
altında tutabilirsiniz. Birkaç saat oynamanızın ardından kendinizi gerçek bir
drone pilotu gibi bile hissedebilirsiniz.
Ama bizce evde denemeyin.
Bir oyunda maksimum 29 drone bulunuyor. Ayrıca 30 farklı harita sayesinde
her seferinde farklı bir zevk yaşayabi-
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liyorsunuz. Bu haritaların açılması ise
sizin ilerlemenizle doğru orantılı olarak
ilerliyor. Dolayısıyla yeni haritalar açıldıkça yeni haritalar açmak için heyecanla
oynamaya devam ediyorsunuz.
Gelelim drone satın alma konusuna.
Aslında bu durum oldukça hoşuma gitti.
Bir oyunun içerisinde para birimi varsa
daha da büyük şevkle oynuyorum. Eminim bu durum birçok kişide de öyledir.
Oyunun para birimi de çok fazla zorlamıyor. Yani yeni bir drone satın almak,
çok fazla zor değil. Bu konuda kararını

tutturmuşlar diyebiliriz. Aldığınız zevkten ödün vermezken belli bir süre sonra
da sıkılmıyorsunuz.
Sonuç olarak baktığımızda sürekli
oynanacak bir oyun değil ancak ara
ara stres atmak için oldukça iyi olabilir.
Özellikle akrobatik hareketler ile birlikte
kendinizi eğlendirebilirsiniz.
Oyunun henüz yeni bir oyun olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda
ilerleyen zamanlarda daha eğlenceli hale
gelme ihtimalinin yüksek olduğunu
söyleyebiliriz.
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