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E
vde kalmanın ve sosyal mesafenin çok önemli olduğu 
şu günlerde biz de Mediatrend olarak sizlere okurken 
keyif alacağınız dopdolu bir sayı hazırladık. Mediat-
rend Nisan sayısında tabii ki evlerimize odaklanıyoruz. 

Son günlerde zamanımızın büyük bir kısmı evde geçiyor ve 
birçok yerde, evde yapabileceğiniz bir sürü aktivite önerileri 
görüyorsunuz. Bunların arasında dizi ve film önerileri başta 
yer alıyor. Ancak, okumaktan uzak kalmamak çok önemli. 
Ne okuyacağım diye düşünüyorsanız, Mediatrend’in yepyeni 
Nisan sayısı sizleri bekliyor.

Bu ay da her ay olduğu gibi Gezi köşemiz ile sayımıza başlı-
yoruz. Tabii, bu aralar evde kalmak önemli. O yüzden seyahat 
rehberi yerine bu ay sizlerle dijital bir tura çıkacağız. Hazır 
fırsat bulmuşken, yaz dönemi için seyahat planları yapmaya 
başlayabilirsiniz ya da daha önce hiç görmediğiniz ve çok me-
rak ettiğiniz bir yeri başkalarından dinlemek isteyebilirsiniz. 
Bunun için tercih edebileceğiniz birçok seyahat vlogger’ı var. 
Biz de bu ay sizler için en güzel gezi vlogger’larını bir araya 
getirdik. İçlerinden seçmeye hazır mısınız?

Mobil Hayat köşemizde ise sizleri iki yeni telefon ile tanış-
tırıyoruz. Oppo Find X2 ve Find X2 Pro yakın zaman önce 
tanıtıldı. Özellikleri ile iddialı olan telefonlar, rakiplerinin 
huzurunu kaçıracak gibi görünüyor. Ayrıca, uygun fiyatlı te-
lefonlar dünyasına da bir giriş yapıyoruz. Günümüzde akıllı 
telefon fiyatları çok geniş bir yelpazeye sahip. Her ihtiyaca 
yönelik bir telefon çözümü var. Peki, uygun fiyata performans 
isteyenler ne yapacak? Aradığını bulabilecek mi? Bunun cevabı 
için bir spoiler verelim: Evet! Peki, nasıl? İşte bunun yanıtı da 

Mediatrend Nisan sayfalarında.
Ana konumuz aslında düğün mevsimi ve yeni ev kurulumu. 

Evinizi yeni kurmaya başladıysanız bazı noktalara dikkat et-
meniz şart. Bunların başında doğru aydınlatma seçimi geliyor. 
Ayrıca, evinizde keyifli vakit geçirmek için, kurmadan önce 
hangi teknolojik cihazları sepetinize atmanız gerektiğini de 
bir gözden geçirin. Evinizin tadını bu sayede çıkarabilirsiniz. 
Böylece dışarı çıkma ihtiyacınız da ortadan kalkar. Evinizde 
vakit geçirmeyi sevmek için kullandığınız eşyaların ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha düşünün.

Bu ay Mutfakta Yaşam konusu aslında ekstra önemli. Evde çok 
fazla vakit geçiyoruz ve gün içinde belki de vaktimizin büyük 
bir kısmı mutfakta geçiyor. O yüzden mutfak tavsiyelerine bu ay 
biraz daha dikkat etmeniz önemli.. Ayrıca, evdesiniz diye kutla-
ma yapmayacak değilsiniz ya! Evde hazırlayabileceğiniz pratik 
pastalarla çekirdek ailenizde eşsiz bir kutlama yapabilirsiniz. 

Mediatrend sayfalarında sizi bu ay, makro çekimin 5 altın 
kuralı da bekliyor. Tabii ki Objektif köşemizde. Aynı zamanda 
bu köşede Ay’a da çıkacağız! Hazır mısınız?

Bu ayın konuları tabii ki bunlarla sınırlı değil. Bilgisayar ve 
eğlence dünyasından birbirinden keyifli konular sizleri bekliyor. 
Ses ve Görüntü’de yine bir yönetmenin hayatını mercek altına 
alıyoruz ve sizleri yepyeni oyuncu kulaklıklarıyla tanıştırıyor. 

Şimdi eğer hazırsanız, çayınızı ve kahvenizi alın. Evinizin ve 
Mediatrend’in tadını çıkarın!

Keyifli okumalar...

MediaMarkt Türkiye

YENİ EV
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EN GÜZEL 
GEZİ VLOG’LARI
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EN GÜZEL 
GEZİ VLOG’LARI

Evde kendimizi karantinaya almış 
olmamız, dünyanın en güzel lokasyonlarını 

inceleyip, heyecanlı, sürükleyici gezi 
vlog’larını keşfederek karantina sonrası 

için plan yapmamıza engel değil. İşte, hem 
Türkiye’den, hem dünyadan gezme-tozma 

temalı son derece etkileyici vlog’lar.
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Sailing SV Delos
5 yıldan uzun zamandır SV Delos isimli 

yelkenliyle dünyayı dolaşan bir grup arka-
daşın öyküsünü aktaran YouTube kanalı, 
sosyal medyanın en sevilen, en eğlenceli 
yelkencilik ve gezi kanalı olarak biliniyor. 
Yıllar içinde teknenin kalabalık mürettebatı 
arasında değişiklikler yaşandı, hatta mü-
rettebat arasında birbiriyle evlenip çocuk 
sahibi olanlar da oldu. Şimdi çocuklarıyla 
beraber, dünyayı gezmeye devam ediyorlar.

The Bucket List Family
3 çocuklu genç bir aile düşünün. Her-

kes gibi düzenli işlerde çalışan ve ailesini 
geçindiren bu çift bir gün “yeter” diyerek, 
sahip oldukları her şeyi satıyorlar. Ardın-
dan, çocuklarını da alıp dünyayı gezmeye 
başlıyorlar. Gezdikleri yerler hakkında 
yazılar hazırlayıp fotoğraflar çekip gezi 
dergilerinden telifler alırken, kendi web 
siteleri üzerinden ve sosyal medya kanalları 
üzerinden de gelir elde etmeye başlıyorlar. 
Artık çok zengin bir içeriğe sahip olan 
Bucket List Family’nin hesaplarını sosyal 
medyada takip edebilirsiniz.

Sailing Kalamari
Türk TV ve dizi dünyasından iki ar-

kadaşın kurduğu YouTube kanalında, 
Türkiye’nin ünlü deniz rotalarında yol-
culuklar ve turistik bölgelerindeki geziler-
den sahneler bulacaksınız. Çekimlerinde 
drone da kullanmayı çok seven kanalın 
görüntüleri bazen etkileyici bir sinema 
filmiyle yarışabiliyor.

Sailing La Vagabonde
Sosyal medyada, dünyanın en popüler 

yelken ve gezi kanalı nedir diye sorsanız, 
cevabı Sailing La Vagabonde olabilir. Ka-
nalın öyküsü ise çok ilginç Avustralyalı 
genç bir adam, İtalya’yı ziyaret ederken 
yat limanında satılık bir yat görüyor. La 
Vagabonde isimli yelkenli yatı çok beğe-
niyor ve daha önce hayatında hiç yelken 
deneyimi olmamasına rağmen yelkenliyi 
satın alıp büyük bir cesaretle yola çıkıyor. 
İlk durağı ise Türkiye’de, Bodrum Gü-
müşlük limanı... 

Gümüşlük’teki mekanlarda bir akşam 
otururken, kendisi gibi Avustralyalı bir 
kızla tanışıyor ve ikisi orada, beraber 
dünyayı gezmeye karar veriyorlar. Gü-
müşlük’ten başlayarak önce Akdeniz’de 
gezmeye başlıyorlar, ardından okyanus-
lara açılıyorlar. İki YouTuber samimi ve 
neşeli öyküsüyle o kadar büyük beğeni 
topluyor ki, sonunda milyonlarca takipçi 
kazanıyorlar. 

Atlas okyanusunu, pasifik okyanusunu 
geziyorlar. Bu sırada evlenip çocuk sahibi 
de oluyorlar ve tekneyle dünyayı dolaşarak 
yaşamaya devam ediyorlar. Elbette You-
Tube’dan kazandıkları aylık yüzbinlerce 
dolar gelirle çok da zengin oluyorlar. Yola 
çıktıkları teknelerini ise birkaç yıl önce 
sattılar, artık milyon dolarlık dev bir 
katamaranla geziyorlar. Amatörlüğü de 
bırakıp çekimler için yanlarında profes-
yonel bir kamera ekibi taşıyorlar. Böylece, 
YouTube üzerinde kapsamlı bir “gezi” 
kanalı işletiyorlar.
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Oppo, son dönemlerde ülkemiz de 
dahil olmak üzere dünyanın birçok 
yerinde ciddi atılımlar yaptı. Şimdi de 
son duyurduğu akıllı telefon modelleri 
Oppo Find X2 ve Find X2 Pro ile 
dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oppo 
Find X2 modelinin yanı sıra asıl dikkat çeken 
model ise Find X2 Pro oldu. Bunun sebebi ise 
kamera tarafında göstermiş olduğu performans. 
Hatta kamera değerlendirme sitesi DxOMark, 
bu telefonun en başarılı kameraya sahip telefon 
olduğunu iddia ediyor.

KAMERASIYLA İDDİALI 
OPPO FIND X2 VE 
FIND X2 PRO

| www.mediamarkt.com.tr10
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OPPO Reno 2Z 128 GB    
Pop-up kamerası ile tam 
ekran deneyimi sunan 
OPPO Reno 2Z, Ultra 
Dengeli Video özelliği 

sayesinde net ve sallantısız 
videolar çekebiliyor.
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MOBİL HAYAT | Oppo Find X2 ve Find X2 Pro

H
er iki cihazda 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ 
çözünürlüğünde delikli AMOLED ekrana 
yer veriliyor. Bu ekran özellikle 120 Hz 
yenileme hızına sahip olmasıyla dikkat 

çekiyor. Bu sayede telefon daha akıcı bir ekran 
deneyim sunmayı başarıyor. Ayrıca 10 bit deste-
ğine sahip bu ekranlar DCI-P3 renk gamutunu da 
tam destekliyor. 

Güçlü donanım ile 
birlikte geliyor
Donanım tarafına baktığımızda da her iki te-

lefon modelinin sekiz çekirdekli Snapdragon 865 
işlemcisinden güç aldığını görüyoruz. Qualcomm 
tarafından üretilen bu işlemci, şu anda en güçlü 
mobil işlemciler arasında yer alıyor. 

İşlemci yapılandırmasına bakacak olursak: 2.84 
GHz hızında bir adet Kryo 585 işlemci çekirdeği-
ne, 2.4 GHz hızında üç adet Kryo 585 ve 1.8 GHz 
hızında dört adet Kryo 385 çekirdeği yer alıyor. 
Yüksek performansa ihtiyaç duyulmayan durumlar-
da yükü üstlenen Kryo 385 çekirdeklerinin Cortex 
A55 temeli. Güç tüketimi de bu şekilde azaltılmış 
oluyor. Grafik tarafında ise Adreno 650 
grafik birimini görüyoruz.

Bu işlemciye 12 GB RAM’in eşlik 
ettiğini de belirtelim. Böylece her iki 
telefon da donanım tarafında kullan-
cıyı fazlasıyla tatmin etmeyi başarıyor.

Kameralarıyla 
çok iddialılar!
Telefonların özellikle kamera tarafında 

oldukça iddialı olduğunu zaten söylemiştik. 
İki model arasında ciddi farklar bulunmasa 
da bazı farklar mevcut. Bu farkların özellikle 
telefoto yeteneklerinde olduğunu görüyoruz.

Her iki modelin arkasında bulunan ana kame-
ra da aynı. Bu ana kamera ise 48 Megapiksel çö-

zünürlüğünde, f/1.7 diyafram açıklığına sahip. 
Ultra geniş açılı kamera tarafına geçtiğimizde 

ise Find X2 modelinde 12 Megapiksel çözü-
nürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığında 

kameraya yer verilirken Find X2 Pro 
modelinde 48 Megapiksel çözünürlü-

ğünde ve f/2.2 diyafram açıklığında 
kamera yer veriliyor.

Telefoto kamera tarafında bak-
tığımızda ise Find X2 modeli, 13 

Megapiksel çözünürlüğündeki 
telefoto kamerasıyla 5 kat 

hibrit yakınlaştırma yapa-
biliyor. Oppo Find X2 Pro 
modeli ise 10 kat hibrit 
yakınlaştırma yapabi-

liyor. Yakınlaştırma 
imkanı dijital ola-

rak 60 kata kadar da 
çıkartılabiliyor. Aynı 

zamanda telefoto kamerayı kullanarak makro 
çekimler yapabilmeniz de mümkün.

Ön taraftaki kamera, arka kameralar kadar 
başarılı değil. Ön kamera, ekranda gördüğümüz 
küçük noktada yer alıyor. 32 Megapiksel çözünürlük 
sunan bu kamera, aynı zamanda f/2.4 değerinde 
diyafram açıklığı sunuyor. Özellikle diyafram 
açıklığının ön kameraya göre biraz düşük kaldı-
ğını söyleyebiliriz.

IP54 sertifikası ile birlikte su sıçramalarına karşı 
dayanıklılık sunan Find X2, 4.200 mAh kapasi-
teli bataryaya ev sahipliği ediyor. Find X2 Pro ise 
IP68 sertifikası ile birlikte suya karşı tam daya-
nıklılık sunabiliyor. Batarya tarafında ise 4.260 
mAh kapasiteli pil bizleri karşılıyor. 65W hızlı 
şarj desteğine sahip olan telefonlarda bunun yanı 
sıra dokunmatik geri bildirim hissini güçlendiren 
özel bir motora yer veriliyor.
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MOBİL HAYAT | Uygun fi yatlı telefonlar

Telefon fi yatlarının 
gittikçe yükselmesi ile birlikte 

kullanıcıların uygun fi yatlı akıllı 
telefonlara yöneldiğini görüyoruz. Uygun 

fi yat seviyelerinde de oldukça başarılı modellere 
ulaşılabildiğini görüyoruz. Bu noktada fi yat / performans 

odaklı telefon modelleri karşımıza çıkıyor. Böylece düşük fi yata, 
biraz daha yüksek performanslara kavuşulabiliyor. Bu modellere 

baktığımızda ise birçok kişinin ihtiyaçlarına karşılık verecek 
özelliklerde olduklarını görüyoruz.

Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 
uygun fi yatlı akıllı telefon modellerini 

listelemeye başlayalım.

UYGUN FİYATLI 
TELEFONLAR

Realme C2
Cihazın 6.1 inçlik IPS ekranı 720x1560 piksel çözü-

nürlük sunuyor. 19.5:9 formatında olan ve Gorilla Glass 3 
ile korunan bu ekranın yer aldığı telefon, gücünü 12 nm 
fabrikasyon süreci ile üretilen Helio P22 işlemciden alıyor.

MediaTek MT6762 kod adlı bu işlemci 2 GHz hızında 
sekiz adet Cortex A53 çekirdeğinden ve PowerVR GE8320 
GPU’dan oluşuyor. 2 GB RAM’li model 16 GB / 32 GB 
depolama alanı sunarken, 3 GB RAM’li model 32 GB 
depolama sunuyor.

Önde 5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kamera yer alırken, 
arkada 13 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.2 diyaframa 
sahip kameraya 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü 
eşlik ediyor. Her iki kamera Full HD video kaydı yapıyor.

4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon 
154.3x73.7x8.5 mm boyutlarında ve 166 gram ağırlığında.
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Oppo A5S
Damla çentikli bir ekran ile sunulan Oppo A5s, 6.2 inç 19:9 

en boy oranına sahip ve 720 x 1520 piksel çözünürlükte bir 
ekrana ev sahipliği ediyor.

Donanım tarafında, cihaz MediaTek Helio P35 işlemci tara-
fından desteklenirken 3 GB RAM ile de kullanıcılara sunuluyor. 

Cihazın arka tarafında F/2.2 diyafram açıklığında 13 Me-
gapiksel çözünürlüğünde ve F/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 
Megapiksellik çift arka kamera kurulumuna yer veriliyor ve ön 
tarafında f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel selfie 
kamerası barındırıyor.

32 GB depolama alanına sahip Oppo A5S, 4230 mAh kapa-
siteli bataryadan besleniyor

| www.mediamarkt.com.tr16
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Redmi 8A
Cihazın 6.22 inç büyüklüğündeki ekranı HD+ 

çözünürlük sunuyor.
12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz 

hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan 
Snapdragon 439’dan güç alan telefon, 2 GB RAM 
ile birlikte geliyor.

Depolama konusunda ise 32 GB olmak üzere 
tek seçenek sunuluyor. Ancak, microSD kart ile 
hafızayı artırmak mümkün.

Önde 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera 
yer alıyor. Arka tarafta ise 13 Megapiksel ana 
kameraya 2 Megapiksel derinlik algılama sen-
sörü eşlik ediyor.

Huawei Y5 2019
5.71 inç büyüklüğündeki 

damla çentikli ekranı 1520 x 
720 piksel çözünürlük sunan 
telefonun ön tarafında 5 Me-
gapiksel çözünürlüğünde bir 
kamera yer alıyor. Cihazın arka 
tarafında ise 13 Megapiksel 
çözünürlüğünde kamera yer 
alıyor.

MediaTek Helio A22 işlemci-
den güç alan cihaz, 2 GB RAM 
ile geliyor.

16 GB ve 32 GB depolama 
seçenekleri sunulan telefonun 
hafızası, microSD kart ile 512 
GB’a kadar artırılabiliyor. Tele-
fon, 3020 mAh’lık bataryadan 
besleniyor.
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YENİ EV | Evin tadını çıkarmak

Dünyada bir şeyler değişiyor. Gündeme gelen en 
önemli konulardan biri de evde kalmak. Dünyanın dört 

bir yanında, birçok insan vaktinin büyük bir kısmını 
evinde geçirmeye başladı. Hemen hepimizin algısında 

evlerimiz, bizim güvenli kalelerimiz. Eğer şimdilerde 
yeni bir ev kurma telaşı içindeyseniz, kalenizi yeni 

inşa ediyorsunuz demektir. Evinizde eğlenceli vakit 
geçirecek ve sıkılmanızı engelleyecek birçok dokunuş 

aslında sizin elinizde. Peki, evinizin tadını çıkarmak 
için hangi dokunuşlara başvurabilirsiniz?

EVİN TADINI ÇIKARMAK

| 19
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YENİ EV | Evin tadını çıkarmak

M
ediatrend’in Nisan sayısında ana 
konumuzu evlerimizin üzerine 
kuruyoruz. Hepimizin güvenli 
kalelerini daha eğlenceli ve 

keyifli hale getirmek mümkün. 
Kapının eşiğinden geçtiğiniz andan iti-

baren, evde sizi sonsuz bir huzur bekliyor 
değil mi? Bu huzurun eğlenceyle birleştiği 
durumlarda ise evden çıkma ihtiyacı bir 
anda ortadan kalkıveriyor. 

Evinizin tadını çıkarmak için her bir 
köşesini kendi zevkinize göre dizayn 

etmeniz şart. Evde en fazla vakit 
geçirilen yer hiç kuşkusuz sa-

lonlar. Dolayısıyla salonun her 
köşesi istediğiniz gibi olmalı. 
Koltuğunuzun konumu ve 
televizyonun durduğu köşe 
özellikle bu aşamada çok 
önemli. Evde vakit geçirir-
ken, günün büyük bir kıs-
mını televizyon karşısında 
geçirmek isteyebilirsiniz. 

Günümüzde televizyonlar da akıllandı. 
Akıllı televizyonlar sayesinde internette 
gezinmek ya da dijital platformlardan bü-
yük ekranda dizi/film izlemek mümkün. 
İşte bu yüzden evinizin tadını çıkarmak 
için ihtiyacınız olan en önemli şeylerden 
biri akıllı televizyonlar. Geleneksel tele-
vizyon algısını yakan bu akıllı canavarlar 
üzerinden dünyaya bağlanabilir, dünyanın 
diğer yerlerindeki oyuncularla oyunlar 
oynayabilir hatta spor yapabilirsiniz. 

Oyun demişken…
Akıllı televizyonunuza bağlayacağız bir 

oyun konsolu size bambaşka bir dünyanın 
kapısını aralayabilir. Eşsiz maceralara 
koşarken, zamanın nasıl geçtiğini an-
lamayacaksınız. Oyun oynayacaksanız 
tercihinizi tabii ki PC’den yana da kul-
lanabilirsiniz. Hatta akıllı telefonlarınız 
da bu iş için uygun olabilir. Ancak, büyük 
ekran deneyiminin her zaman keyfi ar-
tırdığını söylememiz gerekiyor. 

Büyük ekran demişken…
Büyük ekranlı bir televizyon ile oyun 

oynarken ya da dizi/film izlerken, kendi-
nizi o dünyaya kaptırabilirsiniz. Tabii bu 
büyük ekran seçiminde salonunuzun ne 
kadar büyük olduğu da son derece önemli. 
Salonunuz için doğru televizyon seçimini 
yaparken, metrekare hesabı yapmayı unut-
mayın. Salonunuza büyük ya da küçük 
gelen bir televizyon tüm keyfi kaçırabilir. 

Dediğimiz gibi, akıllı televizyon sayesinde 
günün belirli bir kısmını spora ayırıp zinde 
kalabilirsiniz. Tek yapmanız gereken YouTu-
be üzerinden bir egzersiz videosu açmak ve 
oradaki hocanızın yaptıklarını tekrar etmek. 

Biraz önce akıllı telefon 
demiştik…
Evde vakit geçirirken zamanın nasıl geç-

tiğiniz anlamıyorsanız, muhtemelen eli-
nizde bir akıllı telefon vardır. Telefonunuza 
kuracağız uygulamalarla zamanınızın 
belirli bir kısmını geçirebilirsiniz. Sosyal 
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Philips Azur buharlı ütü 
Steam Glide taban malze-
mesine sahip Philips Azur 
buharlı ütü, hızlı kireç te-

mizleme özelliği ile işleri çok 
daha kolay bir hale getiriyor. 

medya platformlarında gezinerek ya 
da arkadaşlarınızla sohbet ederek de 
evinizin tadını çıkarabilirsiniz. 

Tüm bu keyif leri yaparken, ya-
nınızda çay/kahve almayı da ihmal 
etmeyin. Bunun için mutfağınızda 
minik bir yardımcı tüm işlerinizi 
kolaylaştıracaktır. Son yıllarda çay 
ve kahve makinelerine olan ilgi arttı. 
Kısa sürede hazırlanabilen bu içe-
cekler, keyif li oturmaların en tatlı 
yardımcıları. Ayrıca, evin tadını 
çıkarmak için ev işlerini de eğlenceli 
hale getirebilirsiniz. Tabii bunun 
için tüm bu süreci kolaylaştıracak 
yardımcılara göz atmayı ihmal et-
meyin. Elektrikli süpürge ve ütü gibi 
yardımcıların doğru seçimi de hem 
bu işleri keyifli hale getirecek hem 
de süreci hızlandırıp kendinize vakit 
ayırmanıza yardımcı olacaktır.

Evde vakit geçirirken, uzun saatle-
rinizi ekrana bakarak geçirmek sizi 
yorabilir. Bu zaten sağlık açısından 
da çok doğru değil. Böyle durumlarda 

yatağınıza uzanın, gözlerinizi kapatın 
ve yine dijital platformlar üzerinden 
sevdiğiniz bir müzik listesini açın. 
Bunu bir meditasyon olarak düşünün. 

Meditasyon demişken…
Gün içinde spor yapıp, bolca müzik 

dinleyebilirsiniz. Ancak, eğer şimdiye 
kadar meditasyonu hayatınıza sok-
madıysanız belki de tam zamanıdır. 
Kendinizi ve ruhunuzu dinlemek 
için bir adım atın. Bunun için hem 
birçok video hem de birçok mobil 
uygulama bulunuyor. Kendiniz için 
en doğrusunu seçmek adına kısa bir 
internet araştırması yapmanız yeterli. 

Evinizin tadını çıkarmak için ya-
pabileceklerinizin listesini uzatmak 
mümkün. Ancak, tabii ki tüm her şey 
yine sizde bitiyor. Kendi hobilerinizi 
ve kendinizi keşfetmek için zaman 
yaratın ya da zaten keşfettiyseniz, 
kendi listenizi yapın ve eksikleriniz 
var mı diye bir bakın. Günün sonunda 
kazanan siz olacaksınız. 
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Özellikle son yıllarda aydınlatma çeşitleri 
fazlasıyla çoğalmış durumda. Nesnelerin 
interneti ile birlikte insanlar daha fazla merak 
duymaya başladı. Çoğu kişi telefon aracılığıyla 
evini ışıklarla şenlendirmenin keyfi ne vardı. 
Akıllı ışıklar sayesinde siz de bunu yapabilirsiniz. 
Hatta yeni ev kurma yolunda ilerliyorsanız akıllı 
aydınlatmalara mutlaka göz atmalısınız. Biz de bu 
yazımızda sizler için evinizi akıllı aydınlatmalarda 
donatmanın yollarını anlatıyoruz.

EVİNİZİ AKILLICA 
AYDINLATIN
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A
kıllı aydınlatma deyince akla ilk 
gelen markalardan biri Philips 
oluyor. Philips Hue serisi sayesinde 
evinizi hiç olmadığı kadar renkli 

ve aydınlık bir hale getirebilirsiniz. Ve bu 
ışıkları telefon ve internet bağlantısıyla 
kolayca yönetebilirsiniz.

Nasıl çalışıyor?
Philips Hue serisi ürünler, bu konuda en 

öncü ürünler arasında yer alıyor. Ancak 
genel olarak bu tarzdaki ürünlerin benzer 
bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Bunun 
için evinizdeki internet ve akıllı ışıklar 
yeterli olacaktır.

İlk yapmanız gereken satın aldığınız akıllı 
aydınlatma ürünlerini evinize dilediğiniz 
gibi kurmak. Ardından her ürünün kutu 
içeriğinde bulabileceğiniz kullanım kılavu-
zundaki yönergelere uyarak ürünleri inter-
nete bağlayabilirsiniz. Daha sonrasında ise 
telefonunuza kuracağınız mobil uygulama 
sayesinde kurulumu tamamlayabilirsiniz. 
Artık renklenmeye ve aydınlanmaya ha-
zırsınız!

Neler yapılabilir?
Evinize kurduğunuz aydınlatma sistemini 

hayatınızın her anında kullanabilirsiniz. 
Örneğin dinlenmek ve sakinleşmek için 
mavi tonlarındaki ışıkları tercih edebilir-
siniz. Bunu telefonunuzda 10-15 saniyelik 
bir işlem ile de gerçekleştirebilirsiniz.

Yapabilecekleriniz bu kadarla da sınırlı 
değil. Rengi sürekli değişen ışıklandırmalar 
da evinize farklı bir hava katacaktır. Birden 
fazla akıllı ışık kullanarak bu aydınlatma-
ları evinizin her bir köşesine yayabilirsiniz. 
Ayrıca televizyon izlerken de ışıkları tama-
men açmaktansa kısık parlaklıkta açarak 
loş ortam yaratabilirsiniz. 

Bir diğer yapılabilecek şey ise zamanlama 
oluyor. Örneğin ışıklara “yarım saat sonra 
kapan” şeklinde komut verebilirsiniz. Bu 
komutu uyumak üzereyken verdiğiniz tak-
dirde ışıklar gece kapalı kalacak ve israfın 
önüne geçilmiş olacaktır.

Evinizden uzak kalsanız bile ışıkları 
yönetebilirsiniz. Bu sayede de gece ışıkları 
açabilir ve evde birileri varmış gibi bir izle-
nim yaratabilirsiniz. Gün doğduğunda ise 
ışıkları tekrardan kapatabilirsiniz.

Evi tamamen akıllı aydınlatmak 
mümkün mü?
Evdeki tüm ışıkları akıllı hale getirebil-

meniz mümkün. Bunun için Philips’in yanı 
sıra birçok markadan faydalanabilirsiniz. 
Akıllı ampülleri evinizin her noktasında 
kullanabilirken aynı şekilde LED şeritlerle 
renk katabilirsiniz. Ayrıca pasif aydınlatma 
için kullanacağınız ışıklar da evinizdeki 
dekorları daha fazla ön plana çıkarmak 
için kullanılabilir. Tüm bu ürünleri aynı 
markadan satın aldığınız takdirde tek bir 
mobil uygulamadan yönetebilirsiniz.

Sonuç ve bütçe
Evinize “hayırlı olsun” demek için gelen 

misafirlere “vay” da dedirtmek isterseniz 
akıllı aydınlatmalara mutlaka göz atma-
lısınız. Pazarda uygun fiyatlı ürünler de 
mevcut. Ancak uğraşmak ve kafa yormak 
istemiyorsanız Philips Hue serisi sizin için 
en ideal tercihlerden biri olacaktır. 

Bu akıllı aydınlatma sistemlerini yalnızca 
evinizde değil ofisinizde dahi kullanabilir-
siniz. Ortamdaki aydınlatmayı daha verimli 
hale getirmek için harika olacaktır. 
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#Evdekal kampanyaları tüm dünyada 
yaygın katılım görürken yeni evlenmek 

isteyen çiftler için bu dönem biraz 
zor geçecek gibi görünüyor. Eğer 
Covid-19 hastalığı için uygun bir 

aşının bulunması gecikirse, #Evdekal 
kampanyalarında uzatmaları 

görmemiz sürpriz olmayabilir. Peki bu 
şartlar altında çiftler nasıl evlenecek 

ve nasıl ev kuracak?

YENİ EVLENECEK 
ÇİFTLER İÇİN 

KARANTİNADA 
EVLENME REHBERİ

| 29
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P
andemi nedeniyle dünyada katı 
bulaşı önleme kuralları hayata 
geçmişken, evlenen çiftlerin artık 
düğünden veya kalabalık kutla-

malardan kaçındığını görmeye başladık. 
Sadece şahitlerin katıldığı ve sosyal me-
safe kurallarına uymaya dikkat edilerek 
düzenlenen sade bir nikah töreniyle evle-
nen çiftler, düğünlerini ve kutlamalarını, 
pandeminin biteceği dönemlere ertelemeyi 
tercih ediyorlar. 

Bu noktada, bu mutlu anlarınızı tüm 
ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşmanız 
için, imza atacağınız nikah salonuna bir 
tripod vasıtasıyla bir video kamera veya cep 
telefonu yerleştirerek nikah anınızı kayıt 
altınıza almanızın önemi daha da artıyor. 
Hatta bu anı sosyal medya hesaplarınızdan 
canlı olarak da yayınlamak isteyebilir-
siniz. Tripodlar işte şimdi insanoğluna 
tam anlamıyla hizmet edecekler. Evlilik 
hazırlıkları içinde mutlaka bir tripod 
edinmenizi tavsiye ediyoruz.

Öte yandan, düğünler ertelense bile bir 
ev kurma ihtiyacı ortadan kalkmıyor. Bu 
noktada da online alışverişin önemi bir 
kez daha fark ediliyor. 

AVM’ler ve mağazalar, salgının ilerle-
mesini engellemek için kapansa da online 
siparişler hala devam ediyor. Yeni evli 
veya evlilik hazırlığındaki bir çift için, 
pandeminin devam etmesi olasılığında, 
ev eşyalarını online olarak sipariş etme 
seçeneği geçerli olabilir. 

Bir evde yaşamak için gerekli mobilya-
lardan, beyaz eşyaya, mutfak gereçlerin-
den ev tekstiline kadar her ürünü artık 
online olarak sipariş vermek mümkün. 
Mediamarkt.com.tr da bu süreçte, yeni 
evli çiftlerimizi desteklemek için sipa-
rişleri en hızlı şekilde yetiştirmek için 
çalışıyor olacak. 
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Yeni evinizi düzenlerken, ilk aşamada 
evde sağlıklı bir yaşamı mümkün kılacak 
minimum ihtiyaçları sipariş etmek önemli. 
Ocak/fırın, mutfak eşyaları, yatak odası, 
oturma odası, banyo, çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi, temizlik malzemeleri 
ve ekipmanları…

Ardından ise evde daha konforlu bir 
yaşam sürmek için gerekli alışveriş ta-
mamlamak doğru olacaktır. Bir anlamda, 
“evin kabasını” bitirdikten sonra, ince 
detayları da evin içinde yaşarken sipariş 
edip evinizi zenginleştirebilirsiniz. 

Online ev döşemek gibi bir uğraşta ise 
en çok ihtiyacınız olacak araçlardan biri, 
içi dolu bir alet çantası olabilir. Çekiç, tor-
navidalar, kerpeten ve benzeri aletler, evde 
kurulumunu yapacağını mobilyaların ve 
yerleştirilecek eşyaların hazırlanmasında 
mutlaka gerekli olacak. 

Eğer mobilyaları kendiniz kuracaksınız, 
bir/iki çift çalışma eldiveni edinmenizde 
de fayda var. Eldivensiz şekilde çalışırken, 
parmaklarınızın hasar alması riski çok ar-
tar. Hastanelerin daha ölümcül sorunlarla 
uğraştığı bir dönemde acillerde doktorlar, 
parmağına çekiçle vurmuş bir hastaya 
aciliyet vermek istemeyebilirler. Dolayı-
sıyla, evinizi döşerken önce iş emniyetini 
dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Hepinize şimdiden mutluluklar dili-
yoruz.
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Faydalı #Evdekal tavsiyeleri

Müzik ruhun gıdasıdır
Konserlerden uzak kalacağımız bu günlerde, 

kaliteli ses sistemleri artık altın değerinde. 
Evimizin alışverişini yaparken, kalabalık ar-
kadaş gruplarını yemeğe alacağımız masalar 
ve sandalyelerden önce belki de sevdiğimiz 
sanatçıların canlı konser kayıtlarını dinlerken 
bizi mest edecek kaliteli ses sistemleri edin-
mek uzun süre evde kalmak için daha doğru 
bir strateji olabilir.

E-kitap okuyucusu
Karantina şartlarında geçeceği anlaşılan 

2020 döneminde bol bol kitap okumak için de 
fırsatımız olacak. E-Kitaplarınızı okumak için 
telefonlarınızı kullanabileceğiniz gibi, daha 
konforlu bir okuma için tablet veya özel olarak 
e-kitap için tasarlanmış cihazları edinmenizi 
tavsiye ederiz.

Yemek tariflerine odaklanın
Pendemi sebebiyle restoranlar yalan oldu-

ğuna göre, hayatımıza lezzet katmak için en 
iyi şansımız, yine kendi becerilerimiz olacak. 
Sevdiğimiz lezzetler keşfetmek, yeni tarifler 
öğrenmek için boş zamanımızda yemek tarif-
lerine odaklanmak iyi bir yatırım olmaz mı?
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Enerji tasarrufu her geçen gün tüm dünyanın daha da önemsediği 
bir durum haline geldi. Toplumsal olarak çevreyi korumak, bireysel 
olarak ise daha düşük miktarlarda fatura ödemek için bazı püf 
noktalarını bilmek şart. Artık basit birkaç davranış değişikliği ile 
ekonomi yapmak çok kolay. 

EVDE ENERJİDEN TASARRUF 
ETMEK ÇOK KOLAY
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Ş
imdi evinizi bir düşünün. Her ay ne 
kadar elektrik ya da doğalgaz faturası 
ödüyorsunuz? Peki, sizce bunu daha 
da aşağılara çekmek mümkün mü? 

Mediatrend Nisan sayısında evinizde enerji 
tasarrufu yapabileceğiniz birkaç tüyoyu 
sizlerle paylaşacağız. 

Ne demiştik? Basit birkaç davranış deği-
şikliği ile evdeki enerji kullanımını azalt-
mak mümkün. Aslında bu değişiklikleri 
yapmak hem faturadan tasarruf etmek hem 
de çevreyi korumak için son derece önemli.

İşte en basit şekilde evinizde enerji ve 
elektrik tasarrufu yapmanın püf noktaları:

Günlük davranışlara dikkat!
Evinizdeki enerji tüketimini azaltmak 

için mutlaka dışarı çıkıp enerji verimliliği 
sağlayan ürünler satın almanız gerekmiyor. 
Enerji tasarrufunun ihtiyacınız olmadığında 
ışıkları ya da cihazları kapatmak kadar basit 
yolları var. Ayrıca, çamaşırlarınızı kurutu-
cuya koymak yerine asarak kurutmak da 
bu konuda bir yöntem olabilir. 

Isıtma ve soğutma maliyetleri bir evin 
elektrik faturasının neredeyse yarısını 
oluşturuyor. Bu yüzden ısıtma ve soğutma 
yoğunluğundaki ayarlamalar ile tasarruf 
sağlamanız mümkün. Klimanızı ya da 
kombinizi dengeli kullanmak için biraz çaba 
gösterirseniz bunun faturanıza yansımasını 
net bir şekilde görebilirsiniz. 

Ampuller değişsin
Geleneksel ampuller yüksek seviyede 

elektrikli tüketir. Bunun için enerji tasarruf-
lu alternatiflere yönelmek şart. Birçok yeni 
nesil ampul geleneksel ampullere çok daha 
uzun ömürlü ve tasarruflu oluyor. Ayrıca 
burada akıllı ampulleri de düşünebilirsiniz. 
Bu ampulleri satın alırken, yüksek fiyatlara 
sahip olmaları sizi korkutmasın. Verimli 
enerji kullanımları ve daha uzun hizmet 
etmeleriyle kısa sürede gönlünüzü çalmayı 
başaracaklarından emin olabilirsiniz. 

Unutmayın! Kimi zaman oturduğumuz 
yerden kalmak bize çok zor gelir ve o an-
larda, ışık gereksiz yere yanıyorsa bile onu 
kapatmaya üşeniriz. Akıllı ampullerde ise 
bunu akıllı telefonunuza vereceğiniz birkaç 
komut ile gerçekleştirmeniz mümkün.

Hava kaçakları önemli
Hava sızıntılarını kapatmak ısıtma ve 

soğutma giderlerinizi azaltmanın en önemli 
yollarından biri. Evlerdeki hava kaçakları-
nın pencerelerde, havalandırma deliklerinde 
ve kapılarda olabileceğini unutmayın. Bu 
sızıntıları önlemek için önce kaynağı tespit 
etmek şart.

Hava sızıntılarının önüne geçtiğiniz 
takdirde de giderlerinizde bir değişim 
yaşayacaksınız. 

Yalıtım yapıldı mı?
Yalıtım kışın ısıyı korurken, yaz aylarında 

ısıyı evlerden uzak tutuyor. Bu da tabii ki 
düşük faturanın önemli dostu. Yalıtım için 
ihtiyaç olan ısı direnci seviyesi doğrudan 
nerede yaşadığınıza bağlı. Bu aşama da 
ilk bakışta maliyetli gibi dursa da yılın 
geneline yayıldığı zaman faturanızdaki 
değişimi hissedeceğiniz gerçeğini aklınız-
dan çıkarmayın.

Kombi bakımı şart
Kombi bakımı aslında yalnızca enerji 

tasarrufu için değil, can güvenliği için de 
oldukça önemli. Tüm emniyet sistem-
lerinin çalışırlığı ve sağlamlığı bu 
bakım ile kontrol ediliyor. Aynı 
zamanda fan hız ayarı da bu ba-
kım ile kontrol ediliyor. Yanmış 
egzoz gazının atış hızı yanma 
verimini doğrudan etkiliyor. 
Bu da elektrik sarfiyatını ne-
gatif yönde etkiliyor. Bu 
yüzden kombinin 
doğru şekilde 
ayarlanıp, aşırı 
gaz tüketimi-
ni sorunları-
nın çözülmesi 
şart.

S o n  o l a -
rak, evinize 
satın alacağı-
nız elektrikli 
eşyalarda enerji 
verimliliği sevi-
yelerine mutlaka göz 
atın. A sınıfı ve üzeri eş-
yaların çok daha fazla enerji 
tasarrufu sağladığını unutmayın. Hatta 
yapılan araştırmalara göre, A++ enerji sını-
fındaki bir elektronik eşyanın A enerji sınıfı 
bir elektronik eşyaya göre yüzde 40 daha 
fazla enerji tasarrufu sağladığı söyleniyor. 
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Dyson Big Ball Absolute 2 
torbasız elektrikli süpürge 
A Sınıfı enerji verimliliği sunan 

Dyson elektrikli süpürge, verimli 
siklonları ile pisliği, tozu ve 

mikroskobik parçacıkları yakalar. 
Üstelik devrildiğinde kendi 

düzelir ve sizi yormaz.
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Bildiğiniz gibi Corona virüsü salgını 
şirketlerin harekete geçmesine neden 
oldu. Çalışanlarına evden çalışma 
imkanı sunan şirketlerin sayısı ise 
her geçen gün artıyor. Peki freelance 
olmayan ve normalde ofi s ortamına 
alışmış birçok kişi evde nasıl çalışma 
ortamını kuracak? İşte evden çalışmayı 
daha verimli hale getirecek 8 ipucu...

EVDE ÇALIŞMAYA 
BAŞLADIM NE 
YAPMAM GEREKİYOR?
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iPhone 7 Plus 32 GB 
Phone 7 Plus, 5.5 inçlik 
büyük ekranı ile gün 
içinde tüm işlerinizi 
halledebilmek için 
sizi bekliyor. Telefon 
12 Megapiksellik iki 
kamerasıyla 4K videolar 
da çekebiliyor.
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Ö
ncelikle evde çalışmanın bir yan-
dan çok keyifli, daha az yorucu ve 
rahat olacağı düşünülebilir ancak 
bir kabusa dönüşmesi de oldukça 

olası. Zira dikkatinizi iş yerinizden daha 
çok dağıtacak birçok değişken olacak. Bu 
dekorun yerini mi değiştirsem? Masam-
daki kitaplar ne kadar de ilginç, babam 
böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? 
Kısacası evde çalışmaya alışkın olmayan 
kişiler yapacakları işe odaklanmakta so-
run yaşayabilir. 

1Ferah bir ortam için 
çalıştığınız yerin 
pencerelerini açın

Evinizde çalışıyorsanız ve tek yaşamı-
yorsanız odanızda çalışmanız sizin için 
en güzel çözüm olacaktır. Bu noktada 
freelance editörlerin de söylediği ‘’ çalıştı-
ğınız ortamda pencerenizi mutlaka açın’’ 
önerisi oldukça basit ama bir o kadar da 

önemli. Dışarıdan gelecek yaşam sesleri 
sizleri rahatlatacak ve odaklanmayı daha 
kolay hale getirecek. 

2Arada sırada öğlen 
yemeklerinde dışarı çıkıp 
küçük kaçamaklar yapın, 

tıpkı işinizdeki gibi!
Ofisteyken öğle arası çalışanlar için bir 
kaçamak gibi oluyor. Evde çalışırken ise 
yiyeceği yemeği kendisi hazırlayan kişi 
dışarıya çıkmadan evde izole bir şekilde 
içine kapanabiliyor. En azından bazı gün-
ler belirleyip öğlen yemeğinizi dışarıda 
yiyebilirsiniz. 

Kendinize hem bir nefes alma molası 
vermiş olursunuz hem de dışarıya çıkıp 
öğlen yemeğinizi yemiş ve hareket etmiş 
olursunuz. Eve gelip işinize geri döndü-
ğünüzde ise bu sizi işinize daha motive 
hale getirebilir.

3Odanızın dağınık olması mı 
sizi daha verimli yapar 
yoksa toplu olması mı?

Bu sorunun cevabı oldukça önemli çünkü 
normalde dağınıklık arasında aradığınızı 
buluyorsanız ve bunun yanında dağınıklık 
sizi hiç rahatsız etmiyorsa, odanızı top-
lamak için çaba harcamayın. Odanızda 
kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle 
bir ortama kendinizi hazırlayın ve işinizi 
o şekilde tamamlayın. 

Bunun aksine derli toplu olmak sizin 
için daha uygun bir durumsa mümkünse 
işinize başlamadan önce çalışacağınız 
ortamdaki dağınıklığı toplayın. İnanın 
verimliliğiniz artacak!

4 Kendinize ritüeller yaratın 
ve bunlara uyun!
Sabah erken saatte kalkıp kahve 

içerek güne başlamak size iyi geliyorsa 
bunu bir ritüel haline getirin. İşlerinizi 
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düzene soktuktan sonra örneğin aralarda 
kafanızı dağıtmak için müzik dinleyin, 
favori podcast yayınınızı dinleyin ya da 
kafa dağıtmak için komik videolar izleyin. 

Belki işlerinizi hafiflettiğinizde kısa bir 
yürüyüşe çıkın, bu şekilde bir şeyleri ta-
mamlama arzusuna ulaşan beyniniz günü 
verimli geçirdiğinizin sinyallerini verecek.

5Belirlediğiniz mekan sizin 
için vazgeçilmez olmasın
Eviniz sizin için yegane çalışma 

alanı olabilir ama sürekli evde çalışmak 
bir süre sonra sizi sıkmaya başlayabilir. 
Bu nedenle bazen mekân değişiklikleri 
yaparak her ortamda kendinizi izole ederek 
çalışmayı mümkün kılabilirsiniz. Örneğin, 
bazı günler evinizden çıkıp sevdiğiniz bir 
kahveciye çalışmaya gidebilirsiniz, sesler 
sizin için sorun yaratıyorsa, çalışırken 
kulaklığınızı takarak tatlı müzik kaça-
makları yapabilirsiniz. Böylelikle hem 

farklı bir mekânda çalışmaya alışırsınız 
hem de müzik dinleyerek ruhunuzu bes-
leyebilirsiniz. 

6Pijamanızla çalışmaya 
başlamayın
Evde çalışmanın atlanan en önemli 

noktalarından birisi de budur: pijamayla 
çalışmak. Elbette rahat giysiler giymek 
önemli, örneğin çalışmaya başlamadan 
önce eşofman giyebilirsiniz. Bunun yanın-
da işe gider gibi hazırlanmak, saçlarınızı 
taramak, kendinizi iyi hissettiğiniz kıya-
fetlerinizi giymek yapacağınız işe odak-
lanmayı kolaylaştırdığı gibi motivasyonun 
da artmasını sağlıyor. O yüzden bir süre 
evde çalışacaksanız yataktan kalktığınız 
halinizle çalışmaya başlamayın deriz. 

7Mümkünse çalışırken 
televizyonu açmayın 
Bir dikkat dağıtıcı olarak televizyon 

işe odaklanmanızı zorlaştıracağı için en 
azından çalışırken televizyon açmamaya 
özen gösterin. Mola verdiğinizde ya da 
öğle arasında televizyon izlemek çok daha 
iyi olacaktır. 

8Her zamanki programınıza 
sağdık olun
Gerçekten de bazı şeyler rutin ol-

duğu zaman sıkabiliyor ancak iş çalışma 
düzenine geldiğinde her zamanki prog-
ramlara uymak yaptığınız işte daha iyi 
ve hızlı olmayı sağlıyor. 

Örneğin, sabah kalkıyorsunuz ve kah-
valtı ediyorsunuz, sevdiğiniz kahveyi 
yapıyor ve masanıza geçiyorsunuz. Ma-
sanızda küçük bir ayarlama ile sandalye-
nize oturuyor ve kahvenizi yudumlarken 
işlerinize başlıyorsunuz. Eğer bunun gibi 
kendinize ait bir rutininiz varsa, doğru 
yoldasınız demektir. 
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Korkmaz 7 parça granit tencere seti 
Yemek yaparken en önemli noktalardan biri de 
doğru bir ekibe sahip olmak. Korkmaz’ın 7 parçalık 
tencere seti ile yapamayacağınız hiçbir yemek yok!
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Özel günleri daha da anlamlı ve özel kılmak 
bizim elimizde. Unutmayın, el emeği her zaman 
çok kıymetlidir. Dolayısıyla özel günlerde satın 
alabileceğiniz birçok yiyeceği aslında evinizde 
kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için biraz boş vakit 
ayırmak yeterli. 

Bir kutlama yapılacağı zaman genellikle pasta 
keseriz. Bu pastayı da gidip en yakın pastaneden 
almak her zaman en kolayıdır. Hadi gelin bu 
kez bir farklılık yapalım ve pastamızı kendimiz 
hazırlayalım. 

ÖZEL GÜNLER İÇİN 
PASTA TARİFLERİ
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Karaorman pastası   
Malzemeler
Pandispanya için:
1 su bardağı şeker,
Çeyrek su bardağı mısır nişastası,
1 su bardağı un,
2 yemek kaşığı kakao,
1 paket kabertma tozu,
Yarım çay kaşığı tuz,
Yarım su bardağı süt,
2 adet yumurta beyazı,
1 adet yumurta
120 gram tereyağı

Krema için:
2 çay bardağı soğuk süt
2 paket toz krem şanti

Ek malzemeler:
200 gr.  ayıklanmış, suyu süzülmüş vişne
200 gr. rendelenmiş bitter çikolata

Tüm malzemeleri hazırladık-
tan sonra ilk olarak pandispanyanın 
yapımıyla işe başlamak gerekiyor. Tabii 
öncesinde fırını 170 dereceye ayarlamayı 
unutmayın. Şeker, kabartma tozu, kakao, 
tuzu ve unu bir kabın içinde karıştırın. 
Sonra ayrı bir kap alın ve yumurtayı, yu-
murta beyazını ve sütü burada karıştırın. 
Kuru malzemelerin arasında tereyağını da 
ekleyerek karıştırmaya devam edin. Sonra-
sında bu karışıma sıvı malzemeleri ekleyin ve 
4-5 dakika boyunca çırpmaya devam edin. 

18 santimetrelik yuvarlak kek kalıbınızı 
yağlayın ve unlayın. Sonrasında karıştır-
dığınız harcı buraya dökün ve fırına atın. 
30 dakika boyunca fırının kapağını hiç 
açmayın. 30 dakika sonunda keki alın ve 
soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra 
3 eş kat olacak şekilde kesin. 

Pandispanyamızı hazırladıktan sonra sıra 
pastanın hazırlanmasına geliyor. Toz karışı-
mı soğuk sütle yoğun bir kıvam elde edene 
kadar çırpın. Böylece krem şantiniz hazır. 3 
eş kat kestiğiniz kekin tabanını yerleştirin ve 
bir spatula yardımıyla krem şantinizi tabana 
sürün. Vişnelerinizi orta kata yerleştirin ve 
krem şantiyi bu kata da sürün. En üst kata 
da yine krem şantiyi sürmeyi unutmayın. 
Pastanın yanlarını da spatulayla sıvayıp, 
pastanızın tamamen krem şanti kaplı oldu-
ğundan emin olun. Son olarak rendelenmiş 
çikolatayla pastayı kaplayın. 

Afiyet olsun.
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Karamelli pasta   
Malzemeler
Pandispanya için:
4 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu

Krema için:
3 su bardağı süt
1 yemek kaşığı margarin
3 yemek kaşığı un ya da nişasta
2 çay bardağı toz şeker

Ek malzemeler:
1 paket krem şanti
2 yemek kaşığı karamel jölesi
Kavrulmuş fındık

Pandispanya için şeker ve yumurtayı 
çırptıktan sonra un ve kabartma tozunu 
da ekleyip tahta kaşıkla alttan üste doğ-
ru karıştırın. Sonrasında hamuru yağlı 
kağıt yerleştidiğiniz tepsimize dökün ve 
170 derece ısınmış fırına atın. Şimdi sıra 
kremada.

Yağ dışındaki tüm malzemeleri orta 
ateşte, bir tencerede karıştırarak krema 
haline getirin. Katılaştığında ise ocak-
tan alıp yağı ekleyin ve mikserle çırpın. 
Sonrasında hazır olan krema kullanarak 
pandispanyayı tıpkı karaorman pastasın-
da olduğu gibi kaplayın. Aralara bu kez 

vişne değil fındık serpiştirin. 
En üste geldiğimizde burada krem 

şantiyi kullanmayı unutmayın. Karamel 
jölesini bir kasede sulu kıvama gelene 
kadar açın ve krem şantiyle kapladığınız 
üst kısma bu karameli dökün.

Afiyet olsun.
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Covid-19 salgını nedeniyle tüm 
dünyada milyarlarca insan 
#evdekal kampanyalarıyla 
kendilerini karantina altına 

aldılar. Elbette bu durumda, 
mutfakta lezzetli yemekler 

yapmak çok daha büyük 
önem kazanıyor. Peki çok 

fazla “market ziyareti” 
gerektirmeden, yani evden 
çıkmak zorunda kalmadan 

mutfağımızı başarıyla 
yönetmek için bilmemiz ve 

dikkat etmemiz 
gerekenler nedir?

KARANTİNA 
GÜNLERİNDE 

MUTFAK 
TAVSİYELERİ

| 47

Karantina günlerinde mutfak tavsiyeleri | MUTFAKTA YAŞAM



1Öncelikle, büyük dikkat gösterdiğimiz hijyene mutfakta da 
devam ediyoruz. Virüsün satın aldığımız mutfak erzakları 
üzerinden evimize ulaşmasının önüne geçmek için, dikkatli 

ve bilinçli davranıyoruz. Satın aldığımız ekmekleri, kullanma-
dan önce 100 derce ısınmış fırında 10 dakika kadar ısıtmak, 
üzerine yerleşmiş olabilecek virüsleri öldürmek için etkili bir 
yöntem olabilir. Paketlenmiş gıdaları ise eve soktuktan sonra, 
raflarımıza ve buzdolabına yerleştirmeden önce sabunlu sularla 
yıkamak, sebze meyveleri sirkeli suda bekletmek mikroba karşı 
etkili bir savaş yöntemi olabilir. Aslında bu yöntemleri, dünyada 
bir pandemi olmadan önce de uygulamak, sağlık açısından ya-
rarlı bir alışkanlıktı ancak artık daha da büyük önem kazandı.

2Uzun süre dışarı çıkmadan evde karantinada kalmak için, 
mutfaktaki ihtiyaçlarınızı da makul ölçüde evde saklıyor 
olmanız lazım. Bunun için de çabuk bozulmayan besinlere 

rağbet olduğunu biliyoruz. Makarna ve baklagillere, pirinç, un 
ve bulgura marketlerde yoğun talep gösteriliyor. Ancak bu tür 
zamanlar için, pişirme işlemine de gerek duymadan tüketebile-
ceğiniz bazı gıdaların evde bulunmasında faydası var. Galetalar, 
bisküviler, kuruyemişler, zeytin ve turşular… Elbette ambalajlı 
ürünlerden tercih etmek ve kullanmadan önce ambalajları da 
temizlemek yararlı olur.

3Yemek hazırlarken, bağışıklığı güçlendirecek küçük ek-
lemeler de yapmak bu dönemde akıllıca bir hareket. Çor-
balarınıza bolca limon ve sarımsak eklemek, yemeklere 

normalden biraz daha fazla baharat eklemek. Beslenmeyi tek 
bir çeşitle sınırlamadan, daha dengeli bir beslenme sürdürmeye 
çalışmak… 

4Hiçbir kaynağı israf etmeden değerlendirmek üzerine de 
bilinç kazanmak, pandemi gibi dünya çapındaki kabus 
senaryosu için en doğru hareket olacaktır. Kerevizlerin 

saplarını salata için değerlendirmek, maydanozların c vitamini 
dolu saplarını çorbalarda kullanmak, kabak, salatalık, doma-
tes, havuç gibi soyarak kullandığınız sebzelerin iyi yıkanmış 
ve temizlenmiş kabuklarını rendeden geçirip yemeklerinizde 
sos olarak değerlendirmek, fırında ısıtılarak kullanılacak ek-
meklerin çok fazla dökülen “kırıntılarını” bir kapta toplayıp 
kızartmalarınızda pane çıtırı olarak kullanmak veya salatala-
rınızın üzerine “kıtır” olarak dökmek… 

5Daha az karbonhidrat ve şeker tüketmeye alışmak için 
bu karantina dönemini bir fırsata çevirebilirsiniz. Evde 
yaşayacağınız için fazla enerji tüketmeden, “şekersiz” ya-

şama daha kolay alışabilirsiniz. Yoğun şeker ve karbonhidrat 
tüketimi, kandaki insülin seviyenizi yükselterek sizi daha sık 
acıktıran bir etki yaratır, ki bu da insanı obeziteye sürükler. 
Ofiste çalışırken, yemek aralarında, restoranlardaki hazır ye-
meklerde ne yazık ki sağlıklı beslenme imkanı bulmak zordur 
ama evde yapacağınız yemekler sizin kontrolünüzde olacağı için, 
şekeri ve karbonhidratı azaltmak yine sizin elinizde. 
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Arzum Shake’N Take blender  
İster yaz ister kış ayları olsun blender 

mutfakların daima vazgeçilmez 
bir parçası. ARZUM Shake’n Take, 

taşınabilir haznesi ile tazeliği yanında 
taşımak isteyenler için ideal.
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Artık hepimiz akıllı telefon 
satın alırken ilk olarak kamera 
özelliklerine bakıyoruz. Çünkü 

hayatımızın her alanında 
fotoğrafl ar, videolar çekip 

sosyal medya hesaplarımızda 
paylaşıyoruz. Böyle yaşamayı 

seviyoruz! Dolayısıyla 
telefonların kameraları da 

kullanıcının ihtiyaçlarını 
karşılamak için her gün 

gelişim gösteriyor. Özellikle 
son zamanlarda telefonlarda 

ön plana çıkan bazı kamera 
özellikleri mevcut. Bunların 

başında hiç kuşkusuz 
yakınlaştırma geliyor. Çünkü 
artık yakınlaşarak Ay’a kadar 

çıkmak mümkün!

TELEFONLAR 
AY’A ÇIKIYOR
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K
ameraların yakınlaştırma özelliğiyle 
karşımıza çıkan ilk üretici Huawei 
olmuştu. Huawei P30 Pro modeli ile 
birlikte ilk defa telefon aracılığıyla 

Ay’ı yakından çekmiştik. 
Huawei P30 Pro, yer verdiği periskop 

kamerası sayesinde bizi Ay’a yaklaştıracak 
yakınlaştırmayı sunuyordu. Söz konusu ka-
mera 5 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor! 
Hatta bununla da kalmıyor, hem kamerayı 
hem yazılımı kullanarak bu rakamı 10 kata 
çıkarabiliyor. 10 kata kadar yakınlaştırma 
yapan telefon, görüntü kalitesinden de 
ödün vermiyor.

Bunun yanı sıra telefon, tamamen dijital 
olarak 50 kata kadar yakınlaştırma yapa-
biliyor. Bu da telefonun Ay’ı görüntüleye-
bilmesine olanak sağlıyor.

P30 Pro kamera özellikleri
Huawei P30 Pro’nun arka tarafında 40 Me-

gapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 diyaframa 
sahip geniş açılı bir ana kamera yer alıyor. 
Bu kameraya 20 Megapiksel çözünürlüğünde 
ultra geniş açılı ve f/2.2 diyafram değerine 
sahip lens, 8 Megapiksel çözünürlüğünde 
5x optik yakınlaştırma sağlayan periskop 
kamera ve ToF sensörü eşlik ediyor.

Arkasından Samsung geldi
Samsung da son duyurduğu amiral gemi-

si modeli olan Samsung Galaxy S20 Ultra 
ile yakınlaştırma konusunda kendisini 
kanıtladı. Galaxy S20 Ultra, periskop ka-
merası ile birlikte 5 kat optik yakınlaştırma 
yapabiliyorken, 10 kat yakınlaştırmayı da 
görüntüyü bozmadan yapabiliyor.

Ancak bu telefonun farklı olduğu bir konu 
var. O da 100 kata kadar yakınlaştırma 
yapabiliyor olması. Bu sayede de telefon, 
P30 Pro modeli gibi Ay’ı çekmeyi başarıyor. 
Samsung 100 kat yakınlaştırma özelliğine 
Space Zoom adını veriyor.

Galaxy S20 Ultra kamera 
özellikleri
S20 serisinin en gelişmiş üyesi dört arka 

kameraya sahip. 108 Megapiksel çözünür-
lüğündeki f/1.8 diyaframa ve OIS’e sahip 
olan geniş açılı ana kamera, 0.8 μm piksel 
büyüklüğüne sahip. Ancak, piksel birleş-
tirme teknolojisi kullanılıyor ve 12 Mega-
piksel çözünürlüğünde 2.4 μm seviyesine 
ulaşılması sağlanılıyor.

12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra 
geniş açılı kamera ve DepthVision olarak 
adlandırılan derinlik algılama sensörünün 
yanı sıra cihazda 48 Megapiksel çözünür-
lüğünde f/3.5 diyaframa ve OIS’e sahip bir 
periskop kamera yer alıyor.
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Fotoğraf makinenizle hatta yetenekli kameralara 
sahip akıllı telefonunuzla makro çekim yapmaya 
niyetliyseniz, bu etkileyici çekim yönteminin 
5 altın kuralını da hatırlamalısınız.

MAKRO ÇEKİMİN 
5 ALTIN KURALI

| www.mediamarkt.com.tr54
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1Sabırlı olun
Makro çekimler sabır isteyen bir sü-
reçtir. Bir böceği, bir çiçeği, küçücük 

bir nesneyi, son derece yakın gösteren bir 
mercekle çekim yapacaksınız ve hem çe-
keceğiz nesnenin doğru pozunu bulmaya 
çalışırken hem de kamerayı hareket ettir-
meden doğru zamanı ararken, son derece 
sabırlı olmalısınız. Üstelik, en iyi sonucu 
alana kadar belki de aynı pozu yüzlerce 
kez çekmek zorunda kalabilirsiniz. Sabır…

2Temanızı belirleyin
Fotoğrafını çekeceğiniz nesneyi 
seçtikten sonra nasıl bir kompozis-

yon kuracağınızı tespit edin. Arka planda 
görülecek detaylar, ışığın açısı, gölgenin 
düşeceği yer… Tüm bu detayları önce-
den zihninizde tamamlayın ve çekime 
öyle başlayın.

3Makro çekim sarsıntı 
kaldırmaz
Normal bir fotoğraf çekerken, eliniz 

hafifçe sallansa da modern teknolojiler 
bu etkiyi elimine etmeyi başarabiliyor-
lar. Ancak makro çekim yaparken ufacık 
bir sarsıntı bile fotoğrafın netliğini yok 
edebilir, kompozisyonu bozar, fotoğrafı 
mahvedebilir. Bu nedenle makro çekim 
yaparken elinize ve kaslarınıza güvenmek 
yerine, ayakları yere sağlam basan bir 
tripod ve sarsıntı engelleyici diğer dona-
nımlar, işinizi çok kolaylaştırır.

4Photoshop en yakın 
dostunuzdur
Makro fotoğraf larda, açıyı geniş 

almış olsanız bile, Photoshop gibi fotoğraf 
düzenleme yazılımlarıyla hem fotoğra-
fı kırpıp çekim yaptığını nesneyi daha 
yakınmış gibi gösterebilirsiniz hem de 
orijinal fotoğraftaki olası sorunları ya-
zılımın tamirat özellikleriyle düzeltme 
şansı bulabilirsiniz.

5Daha keskin fotoğraflar
Makro fotoğraflar, doğası gereği, 
en ince detayların bile belli olduğu 

fotoğraflardır. Bu nedenle, fotoğrafınızı 
yayınlamadan önce düzenlerken profes-
yonelce uygulanmış bir keskinleştirme 
efekti, makro etkisinin daha yoğun his-
sedilmesine katkı sağlar.
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Xiaomi Redmi 
Note 8 64 GB   
Redmi Note 8 ikili arka 
kamera özelliği hem gündüz 
hem de gece çekimlerinde 
çarpıcı kareler yakalamak 
için kullanım kolaylığı 
sağlıyor. 6.3 inçlik ekran,  
tüm ortam ışığı koşullarında 
net bir görüş sağlıyor.
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Bilgisayar oyunlarında kulaklık, oyun deneyiminin daha iyi 
hissedilmesi için en önemli ekipmanlardan birisi. Seslerin 
geliş yönü, oyunun dinamiklerine uygun sesler ve o gerçekçi 
oyun sesleri… Hepsi iyi kulaklıklar ile çok farklı deneyimlerin 
yaşanmasını sağlıyor. Örneğin, savaş tabanlı bir oyun 
oynuyorsanız, oyunun ses frekanslarını yakalamak çok önemli 
hale geliyor. Bu noktada ise kulaklık seçimi oldukça önemli.

Uygun fi yatlı birçok oyuncu kulaklığı bulunuyor ancak bunların 
yanında üst düzey ses deneyimi sunan oyuncu kulaklıkları da 
bulunuyor. Sizlere bu yazımızda uygun fi yatlısından yüksek 
fi yatlısına oyuncu kulaklıklarının a’sından z’sine bir kılavuz 
sunuyoruz.

ÇOCUK OLMASAK DA EĞLENMEYE 
HAKKIMIZ VAR DEĞİL Mİ? 

İŞTE KEYİFLE 
OYUN OYNAMANIZI 
SAĞLAYACAK 
OYUNCU 
KULAKLIKLARI
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RAMPAGE SN-RW66 Alpha-X Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı
Özellikle Battle Royale oyunlarda 

kulaklığın önemi daha da ortaya çıkı-
yor. Rampage SN-RW66 Alpha oyuncu 
kulaklığı, led ışıkla donatılmış renkli 
tasarımıyla dikkat çekiyor. Oldukça 
şık duran bu kulak üstü kulaklık, hem 

kadınların hem de erkek oyuncuların 
ilgisini çekecek bir görünüme sahip. 
Görsel olarak tatmin eden bu kulaklık, 
orta segment bir kulaklık olarak kendi 
klasmanında başarılı ses performansıyla 
bir adım öne çıkıyor. Gelişmiş sanal ses 

motoruna sahip kulaklık, PC, PS4 ve 
Xbox ile uyumlu olarak çalışabiliyor. 
Dolby ses sistemi de bulunan kulaklık, 
4 farklı renk seçeneği ile kullanıcılarla 
buluşuyor. Fiyat etiketine baktığımızda 
ise karşımıza 179 TL çıkıyor. 

HP Pavilion 600 Gaming Kulaklık
HP Pavilion serisiyle oldukça dikkat 

çekmişti. Bu serinin oyuncu kulaklığı 
olan HP Pavilion 600 Gaming kulaklık, 
tasarımsal açıdan klasik bir kulak üstü 
kulaklık formunda tasarlanmış. Kulaklığın 
iç kısmında bulunan kafa bandı ise kulak-
lığı başınıza göre ayarlamanızı sağlarken, 

aynı zamanda renkli olmasıyla tarzınızı da 
yansıtabileceğiniz bir detay haline gelmiş. 
Özellikle oyun ve eğlence için tasarlanmış 
bir kulaklıkla ses deneyiminizi geliştirme-
nizi sağlayan HP, bu modelde 7.1 surround 
ses sistemine yer veriyor. Böylece oyunun 
ortasındayken ya da sevdiğiniz bir şarkıyı 

dinlerken gerçeğe en yakın ses deneyimini 
size sunabiliyor. Kulaklık kullanılırken 
kulaklık logosunda yeşil LED ışık yanıyor, 
bunun yanında ayarlanabilir mikrofonu 
ile isterseniz mikrofonu ağzınızın önüne 
getirin isterseniz kenarına alın. Kulaklığın 
349 TL’lik bir fiyat etiketi bulunuyor. 
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LOGITECH G231 Prodigy Kulak üstü Oyuncu Kulaklığı
Oyuncu ekipmanlarının aranan yüzü 

Logitech oyuncu kulaklıklarıyla da sevilen 
bir marka. Bu noktada karşımıza çıkan 
Logitech G231 Prodigy, hem fiyatıyla 
hem de sunduğu özelliklerle kullanıcı-
ların gönlünü fethediyor. Oldukça güçlü 

bir yapısı bulunan kulaklık, tasarımsal 
olarak daha büyük kulaklıkları sevenleri 
kendisine çekiyor. 3.5 mm bir jak çıkışı-
na sahip olan kulaklık 40 mm sürücü-
sü,  katlanabilir tek yönlü mikrofonu ve 
kontrollü ses denetimleri ile karşımıza 

çıkıyor. Siyah ve turuncu renklere sahip 
olan kulaklık, Xbox One, Playstation 
4 ve PC ile birlikte entegre çalışıyor ve 
hafif tasarımıyla yüksek kaliteli stereo 
ses sunuyor. Kulaklığın fiyat etiketinde 
ise 439 TL’yi görüyoruz. 
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HYPERX Cloud 
Gaming Kulaklık
Oldukça minimal çizgilerden 

ilham alan Hyperx Cloud Gaming 
kulaklık, suni deri yastıklı kafa 
bandı ile konforlu hafızalı köpüklü 
kulak yastıkları ile günlük kulla-
nımda başı rahatsız etmiyor. Da-
yanıklı bir yapıya sahip kulaklığın 
alüminyum çerçeve ile daha kaliteli 
bir deneyim sunduğu söylenebilir. 
Oyun içinde surround ses için 53 
mm sürücüler bulunduran, Hi-Fi 
özelliğine sahip ürünün pasif gü-
rültü önleme özelliği de bulunu-
yor. PC, Xbox One, Xbox One S, 
PS4, PS4 Pro, Mac, Mobile ve VR 
ile uyumluğu söylenen kulaklığın 
fiyat etiketi ise 529 TL.

| www.mediamarkt.com.tr62

SES VE GÖRÜNTÜ | Oyuncu kulaklıkları

SENNHEISER 
SK-507081 GSP 350 
Surround Destekli 
Oyuncu Kulaklığı
Ses sistemleri ve kulak-

lıklar denilince akla gelen 
markalardan olan Sennhei-
ser, oyuncu kulaklığı ile kar-
şımızda duruyor. Sennheiser 
imzasının görüldüğü kulak-
lık kırmızı ve siyah renkle-
rinin uyumuyla bir adım 
öne çıkıyor. 15 Hz - 26.000 
Hz frekans aralığına sahip 
kulaklığın, kablolu bir tasa-
rımla geldiğini söyleyelim. 
GSP 350 mikrofonlu oyuncu 
kulaklığı, kulaklık kablosu, 
Dolby 7.1 eklentisi ile kolay 
kullanım da sunmayı vade-
diyor. Kulaklığın fiyat etiketi 
ise 1199 TL olarak karşımıza 
çıkıyor.

STEELSERIES Arctis 7
Çok şık bir tasarım ile karşımıza çıkan Steelseries 

Arctis 7 siyahın asaletinden ilham alıyor. Minimal çizgi-
lerde dolanan bu modelin özellikleriyle dikkat çektiğini 
görüyoruz. Kulaklığın 98 dB duyarlılığı bulunuyor. Bu-
nun yanında frekans değerleriyse 20-22000 Hz olduğu 
görülüyor. Kulak üstü olan kulaklık hem kablolu hem 

de kablosuz olarak kullanım sunuyor.  PC, PS4, Xbox, 
VR ve Mac gibi çeşitli sistemlerle de uyumlu çalışıyor. 
Bunun yanında Arctis’in tüm özelliklerini SteelSeries 
Engine sayesinde keşfedebiliyor, ince ve özel ayarlarınızı 
yapabiliyorsunuz. Gelişmiş özellikler sunan modelin 
fiyat etiketine bakıldığında 1299 TL olduğu görülüyor. 
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Sinema ve fi lm dünyasına damga vurmuş yönetmenler denilince 
akla birçok isim var. Bu isimlerin birçoğunu herkes bilmese bile, 
imza attıkları fi lmlerin isimlerini bilmeyen çok az insan olduğunu 
söyleyebiliriz. Ridley Scott da onlardan biri. İlk başta ismi size ‘Yabancı 
gelmiyor ama hangi fi lmin yönetmeniydi?’ sorusunu sordurabilen 
yönetmen aslında sinema tarihinde önemi büyük olan fi lmlere imza 
attı. Bunların başına Hannibal fi lmini koyabiliriz.

  

RIDLEY SCOTT
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S
ir unvanına sahip 1937 doğum-
lu yönetmen, kariyerine birçok 
önemli filmi sığdırmış durumda. 
1963 yılında BBC’de set tasarım-

cısı olarak kariyerine başlayan Scott, uzun 
yıllarda çalıştığı BBC’den ayrıldığında, 
halihazırda kanal için yönettiği birçok 
dizisi bulunuyordu. 1968 yılında reklam 
sektöründe kariyerine devam etmeye 

karar veren Scott, kendi reklam ajansını 
da aynı yıl açtı. Toplamda 10 yıl boyunca 
yaklaşık 2.000 reklam filminin yönetmen 
koltuğunda oturdu. Yıl 1977’ye geldiğinde 
ise The Duellists için kolları sıvadı. Bu 
film onun ilk uzun metrajlı filmiydi ve 
film, Cannes Film Festivali’nden “En İyi 
İlk Film” dalında Jüri Ödülü ile döndü. 

Scott’un geniş kitlelere hitap etmesi ise 

1979 yılındaki Alien filmiyle oldu. Korku 
ve bilimkurgu türünde başarılı bir çıkış 
yakalayan film, ayrıca 1982 yapımı Blade 
Runner filmi için de iyi bir temel oluştur-
du. Harrison Ford’u başrolde gördüğümüz 
filmi, 1985 yılında Legend, 1987 yılında 
Someone to Watch Over me ve 1989 yılında 
Black Rain gibi filmler takip etti ve sonra 
sıra yine efsane bir filme geldi. 
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Thelma & Louise, 1991 yılında özellikle 
Amerika’da büyük etki yarattı. 2 kadının 
hayatlarına sahip çıkma mücadelesini 
anlatan film aynı zamanda bir sistem 
eleştirisiydi. Sonrasında Conquest of Pa-
radise, White Squall ve G.I. Jane filmleri-
ne imza atan Scott, yıl 2000’e geldiğinde 
ise karşımıza Gladiator ile çıktı. 5 dalda 
Oscar alan film o yıla damgasını vurdu. 
2001 yılında ise Black Hawk Down ve 
Hannibal filmleri Gladiator’ün başarısını 
devam ettirecek türden başarılı yapımlar 
olarak hayatımıza girdi.

Scott, bu son üç film ile birlikte kariye-
rinin doruk noktalarına da ulaştı. Black 
Hawk Down da 2 dalda Oscar almayı ba-
şardı. Hannibal ise film festivallerinden 
en fazla ödül toplayan filmlerin arasına 
adını yazdırdı. 

2001 yılındaki efsanevi filmlerinden 
sonra durmayan Scott geçen 19 yılda 
karşımıza American Gangster, Robin 
Hood, Prometheus, Kingdom of Heaven 
gibi önemli filmlerle çıktı. 

2015 yılında ise The Martian filmine 
imza atan usta yönetmen bu filmde, 

Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen 
Wiig gibi isimlerle çalıştı. 88. Akademi 
Ödülleri’nde 7 dalda aday gösterilen film, 
73. Altın Küre Ödülleri’nde Müzikal veya 
Komedi Dalında En İyi Film ve Müzi-
kal veya Komedi Dalında En İyi Erkek 
Oyuncu ödülünü kazanırken 69. BAFTA 
Ödülleri’nde aday gösterildiği 6 dalda 
ödül kazanamadı.

Scott’ın son filmi ise 2018 yapımı All 
the Money in the World oldu. Bu film 
de Altın Küre Ödülleri’ne üç dalda aday 
olarak dikkat çekmeyi başardı.

| www.mediamarkt.com.tr68

SES VE GÖRÜNTÜ | Ridley Scott 



HEM TABLET, 
HEM BİLGİSAYAR 
ÖNERİLERİ
Başlığı okuduktan sonra iki farklı cihaz önerisinde 
bulunacağımızı düşünmüş olabilirsiniz. Ancak durum 
biraz farklı. İki farklı cihazı ayrı ayrı satın almadan tek 
cihaz ile birlikte bu ihtiyacınızı 
giderebilirsiniz. Biz de bu 
yazımızda satın 
alabileceğiniz ikisi bir 
arada bilgisayar 
modellerini listeliyoruz. 
Hem tablet, hem bilgisayar 
ihtiyacınız varsa bu modeller 
sizin için ideal olabilir.

Birkaç yıl önce popülerleşen bu 
bilgisayarlar, 360 derece döner yapısı ve 
dokunmatik ekranı sayesinde tablet olarak da 
kullanılabiliyor. Böylece ofi sinizde dizüstü 
bilgisayar olarak kullanılabilirken evinize 
geldiğinizde fi lm izlemeniz için bir 
tablete dönüşebiliyor.
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HP Envy x360
HP Envy x360, diğer iki-

si bir arada bilgisayarların 
aksine biraz daha büyük 
yapısıyla karşımıza çıkıyor. 
15 inç ekran boyutuna sa-
hip olan bilgisayar, yakla-
şık 2 kilogram ağırlığında. 
Diğer modellere nazaran 
biraz daha ağır olduğunu 
söyleyebiliriz. 

15.6 inç boyutunda ve 
Full HD çözünürlüğünde 
dokunmatik ekranı ile bir-
likte ihtiyaçlara fazlasıyla 
karşılık veren bilgisayar, 
büyük olduğu kadar do-
nanım tarafında da dikkat 
çekiyor. 

i7-10510U işlemcisinden 
güç alan bilgisayara grafik 
tarafında ise harici olarak 
Nvidia MX250 grafik bi-
rimi eşlik ediyor. Ayrıca 
bilgisayarın 8 GB RAM ve 
512 GB SSD’ye ev sahipliği 
yaptığını görüyoruz.

Bu donanım ile birlikte 
bilgisayar gündelik işlerin 
yanı sıra yüksek perfor-
mans gerektiren birçok 
işlemde de işinizi görecek-
tir. Oyun oynamak iste-
yenlerin beklentilerini de 
düşük grafikli oyunlarda 
rahatlıkla karşılayacaktır.
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Lenovo Yoga C940
Lenovo Yoga serisinin en yeni 

ve en güçlü üyelerinden biri olan 
Yoga C940, birçok konuda ihti-
yaçlara karşılık veriyor. 14 inç bo-
yutunda ve 4K çözünürlüğünde 
ekrana sahip olan bilgisayarın, 
bu konuda çok başarılı olduğunu 
söyleyebiliriz. Dokunmatik ek-
ranı, renk olarak da kullanıcıları 
mutlu etmeyi başarıyor. 

Ayrıca cihazın yanında bir de 
kaleme yer verildiğini görüyo-

ruz. Bu kalem, özellikle grafik 
- tasarım ile uğraşanların işini 
epey bir kolaylaştırıyor.

Bilgisayar, Intel i7-1065G7 iş-
lemcisinden güç alıyor. Çoğu 
işlem için yeteri gücü sağlayan 
bilgisayarın 16 GB RAM ve 
512 GB SSD’ye de ev sahipliği 
yaptığını görüyoruz. Donanım 
konusunda da çoğu kullanıcı-
nın ihtiyacına fazlasıyla karşılık 
vermeyi başarıyor. 
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HP Spectre x360
HP’nin üst segment dizüstü bilgisayar 

serisi Spectre’nin ikisi bir arada bilgisa-
yar modeli olan HP Spectre X360, gerek 

tasarım gerekse donanım detaylarıyla 
ihtiyaçlara fazlasıyla karşılık vermeyi 
başarıyor. 1.3 kilogram ağırlığında olan 
bilgisayar hafif liği sayesinde de daha 
ergonomik kullanım imkanı sunuyor.

13.3 inç boyutunda ve 4K çözünür-
lüğünde AMOLED ekrana sahip olan 
bilgisayar, bu konuda dijital üreticileri 
mutlu etmeyi başarıyor. Ayrıca ekranın 
dokunmatik olduğunu belirtelim.

Bilgisayar, kal-
bindeki Intel i7-

1065G7 işlemcisinden güç alıyor. 4 çekirdekli 
bu işlemci 1.30 GHz temel çalışma hızına 
sahipken 3.90 GHz maksimum çalışma 
hızına ulaşıyor. Ancak bilgisayarda harici 
bir grafik birimi yer almıyor. İşlemci ile bir-
likte gelen dahili grafik birimi kullanılıyor.

Bunun yanında bilgisayar RAM ve de-
polama konusunda da oldukça zengin. 16 
GB RAM ile gelen bilgisayarda ek olarak 
512 GB SSD’ye yer veriliyor. SSD kullanıl-
ması, bilgisayarın daha hızlı çalışmasına 
olanak sunuyor.
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Lenovo Yoga C340
Lenovo’nın Yoga serisi özellikle, katlana-

bilir ve ikisi bir arada bilgisayar modelleriyle 
dikkat çekmeyi başarıyor. Lenovo Yoga C340 
da bu modeller arasında yer alıyor. Orta seg-
mente konumlandırılan Yoga C340, temel 
ihtiyaçlara fazlasıyla karşılık veriyor. 1.65 
kilogram ağırlığı ve ideal boyutları ile elde 
kullanım kolaylığı da sunuyor. 

Yoga C340, 14 inç boyutunda ve Full HD 
çözünürlüğünde ekrana ev sahipliği ediyor. 
Dokunmatik IPS bu ekran, katlanabilir yapısı 
sayesinde dizüstü bilgisayar kullanımına ve 

tablet kullanımına da müsade ediyor.
Bilgisayar kalbinde orta segment donanıma 

yer veriyor. Intel i5-8265U’dan güç alan bil-
gisayarda MX230 harici grafik birimi bulu-
nuyor. Bu grafik birimi, birçok oyunu düşük 
grafik ayarlarında rahatlıkla oynatacaktır. 
Ayrıca bilgisayarın depolama tarafında ise 8 
GB RAM ve 256 GB SSD karşımıza çıkıyor.

Bu model, özellikle temel bilgisayar ve 
tablet ihtiyacı duyanlar için ideal modeller 
arasında yer alıyor. Öğrenciler için de ideal 
modeller arasına konumlandırabiliriz. 
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HANGİ BİLGİSAYARI 
TERCİH ETMELİSİNİZ?
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Telefonlar, tabletler derken bilgisayarları unuttuğumuz 
söyleniyor. Aslında bunun tamamen doğru olduğunu 

söyleyemeyiz. Çünkü birçok kişi, günlük hayatında 
bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Peki, kullanım alanın göre 

hangi bilgisayarı tercih edebiliriz?
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Ö
ncelik olarak istediğinizi değil, yaptık-
larınızı ve yapacaklarınızı gözden geçi-
rin. Mesela bir akıllı cihaz aldığınızı ve 
bununla neler yapabileceğinizi düşü-

nün. Sonucunda bu cihazı internette gezinmek, 
e-postalara bakmak, sosyal medyada dolaşmak 
için kullanacağınıza karar kıldıysanız bilgisayar 
almanıza gerek yok. Tablet ve çoğu durumda te-
lefon bile işinizi rahatlıkla görecektir.

Peki, daha fazlasını yapacağınızı düşünüyorsanız? 
Aslında burdaki bir diğer soru da “ne kadar daha 
fazlası?” olmalı. Tablet tarafı özellikle son yıllarda 
büyük bir gelişim gösterdi. Apple, yeni duyurmuş 
olduğu iPad Pro modellerinin, bir bilgisayardan 
farklı olmadığını söylüyor. Dolayısıyla örneğin, ben 
sadece içerik tüketmiyorum, aynı zamanda yazılı 
içerikler de üretiyorum, sunumlar da hazırlıyo-
rum derseniz iPad Pro işinizi epey bir görecektir. 

Tabi iPad Pro da bir yerde yetersiz kalıyor. Örne-
ğin grafik - tasarım ve profesyonel video düzenleme 
gibi işlerle uğraşıyorsanız elinizin altında mutlaka 
bir bilgisayar bulunmalı. Bunun yanı sıra teknoloji 
dünyasında en önemli alanlardan biri de yazılım 
geliştirme. Yazılım geliştiricileri için de iPad Pro 
malesef yetersiz kalacaktır.

Tablet almaya karar verdiyseniz çok fazla seçe-
neğiniz bulunmuyor. Ancak biz özellikle klavye 
ve kalem desteği olan tablet modellerini tavsiye 
ediyoruz. Bu aksesuarlar ile birlikte işinizi epey 
bir kolaylaştıracaktır.

Hangi bilgisayarı tercih etmeliyiz?
Gelelim bilgisayar tarafında. Birçok çeşit bil-

gisayar bulunuyor. Dolayısıyla bu kadar bolluk 
arasında hangi markayı, hangi modeli tercih 
edeceğimizi de şaşırmıyor değiliz.

Eğer ki işiniz yazı yazmaktan, sunum hazırla-
maktan öteye gitmiyorsa uygun fiyatlı Windows 
bilgisayarla göz atabilirsiniz. Bu bilgisayarlar birçok 
konuda işinizi görecektir. Eğer ki bilgisayarı çoğu 
zaman yanınızda taşıyacağınızı düşünüyorsanız 
bu uygun fiyatlı modeller arasında hafif ve küçük 
boyutlu dizüstü bilgisayarlar da mevcut. 

Performans odaklı bir bilgisayar arıyorsanız 
bu sefer bütçenizi de biraz artırmanız gerekecek. 
Eğer ki bütçe konusunda sıkıntı yaşıyorsanız 
masaüstü bilgisayar da toplayabilirsiniz. Aynı 
fiyattaki dizüstü bilgisayara göre daha yüksek 
performans verecektir. 

Ancak dizüstü bilgisayar konusunda ısrarcı 
iseniz performans odaklı dizüstü bilgisayarlara ya 
da MacBook modellerine göz atmalısınız. Oyuncu 
bilgisayarlarını da bu noktada tercih edebilirsiniz. 
Her ne kadar oyun odaklı tasarlanmış olsalar 
da diğer işleriniz için de performanstan taviz 
vermeyeceklerdir. Ancak çoğu oyuncu dizüstü 
bilgisayarları ağır ve büyük oluyor. Bu yüzden 
alacağınız modeli kendi ihtiyaçlarınız doğrultu-
sunda seçmenizde fayda var.
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Özellikle gençlik dizilerinde, 

hikayenin kendini tekrar 

etme riskine dikkat etmek 

çok önemlidir. Uzun 

yıllardır hayatımıza birçok 

gençlik dizisi girdi. Son 

zamanların en popüler 

gençlik dizilerinden biri ise 

Elite oldu. Üçüncü sezonu 

ile yakın zamanda bizlere 

tekrar ‘Merhaba’ diyen Las 

Encinas öğrencileri, bizi yine 

heyecanlı bir senaryonun 

içine dahil ediyor. 

LİSELİLER TEKRAR

BİR ARADA
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B
ir dizinin her yeni sezonda, önceki 
sezonun üstüne önemli geliştir-
meler yaparak karşımıza çıkması 
gerekiyor. Özellikle bir önceki 

sezonda beklentileri arşa çıkarmış diziler 
için bu, çok daha önemli. Elite da ilk sezo-
nuyla birçok kişinin takdirini kazanmış 
bir İspanyol dizisi. Bunun sorumlulu-
ğunu 2. sezonda yaptığı yeniliklerle ve 
düşmeyen tempoyla taşıyan dizi, üçüncü 
sezonunda da bizlere benzer heyecanlar 
yaşatmak istiyor. 

Elite’ın üçüncü sezonunun fragmanında 
başrol oyuncularımızdan Polo’nun öldüğü 
resmen kanıtlandı. Ancak, 8 bölümlük 
dizinin tamamını izlediğimiz olayların 
o aşamaya nasıl geldiğini ve gizemin her 
bölümde nasıl zirvede hissettirildiğini 
görüyoruz. Hikayeye sadık bir şekilde 
bizi gizem sarmalının içine alan dizi, 
hikaye içindeki dönüşler ve değişimlerle 
heyecanı daha da artırıyor. 

Elite’daki karakterlere baktığımızda 
hiçbirinin mükemmel bir genç olmadı-
ğı bizlere hissettiriliyor. Her birinin en 

kötü yanlarını gördüğümüz üç sezonluk 
dizide, en kötü yanını gördüğümüz kişi 
ise tabii ki Polo. 

İlk sezonda Marina’nın hayatına son 
veren Polo, diğer iki sezonun sırtlayıcısı 
olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu arada 
tüm gençlerin temelde umutsuzca sevilmek 
istediğini de belirtmek lazım. 

Polo’nun Marina’yı öldürmesinin ar-
dından birçok düşman edinen Polo’nun, 
kim tarafından öldürüldüğü de neredeyse 
son ana kadar bilinmiyor. Sekiz bölüm-
lük dizide bu ritmin iyi yakalandığını 
söyleyebiliriz. 

Polo’ya baktığımızda her şeyin eskiye 
dönmesini isteyen bir karakter görüyoruz. 
Tabii en iyi arkadaşının kız kardeşini 
öldürmüş olması tüm bu beklentilerin 
anlamsız olduğunu gösteriyor.

Üçüncü sezonun en dikkat çeken de-
taylarından biri ise Cayetana ve Valerio 
arasında yaşananlar. Tabii bununla ilgili 
daha fazla bilgi vermek spoiler’a gireceği 
için detayları sizin izleyip öğrenmeniz çok 
daha iyi olacak.

Başta da söylediğimiz gibi tüm di-
zilerin yeni sezonda izleyicileri elinde 
tutabilmesi için birçok yenilik sunması 
şart. Bu yeniliklerden biri de diziye yeni 
oyuncular eklemek. Elite’nin ikinci sezo-
nunda gördüğümüz tüm yeni karakterler 
yeni sezonda da bizlerle. Bu sezon ise dize 
katılmış isimler var. Yeray ve Malick, Lac 
Encinas’ta varolan ancak bizim yeni ta-
nıdığımız öğrenciler.

Eğer Elite’a henüz başlamadıysanız 
tüm bu yazılanlara anlam katmak için 
Netflix’e girip Başlat butonuna basabilir-
siniz. Önünüzde dolu dolu üç sezon var. 
Bu arada beklentiler dördüncü sezonun 
da geleceği yönünde. Yani elinizi çabuk 
tutup bize yetişseniz iyi olur. 

Son olarak, dizide kullanılan dinamik 
müziklere de bi parantez açmak gereki-
yor. Dizide çalan müziklerin her biri son 
derece başarılı. 

Eğer şimdiye kadar dikkat etmediyse-
niz ya da yeni başlayacaksanız, bölümleri 
izlerken arka planda çalan müziklere de 
bir kulak kesilin. 

Samsung 65” Smart 4K Ultra HD LED TV    
65 inç büyüklüğündeki akıllı televizyon Yüksek 

Dinamik Aralık özelliği ile en karanlık sahnelerde 
bile sürükleyici bir renk spektrumunun keyfini 
çıkarabilmeniz için TV’nin ışık aralığını artırır.
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Corona virüsünün dünyaya yayılması ile birlikte virüs yayma 
simülasyonu Plague Inc de tekrardan popülerlik kazandı. Tüm 
dünyaya virüs yaymak için çabaladığınız oyun, özellikle strateji 

oyunlarını sevenler için ideal oyunlardan biri olmayı başarıyor. Bir 
de işin içerisine tehlike girince oyun daha da harika bir hale geliyor.

Lafı daha fazla uzatmadan oyunun detaylarına geçelim. Öncelikle 
oyundaki amacınız yeni virüsler üretmek ve bunları salgın haline 
getirerek dünyaya zarar vermek. Dolayısıyla oyun sizi stratejik 

hamleler yapmaya yönlendiriyor.

GÖREVİMİZ VİRÜS: PLAGUE
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hızı ve yayılma şiddetini artıracaktır. 
Örneğin bakteri yaymak için hijyen açı-
sından düşük seviyede olan ülkeleri tercih 
etmeniz daha iyi olacaktır. Bunun yanı 
sıra dikkat etmeniz gereken birçok unsur 
daha mevcut.

Virüsü yaymaya başlayacağınız ko-

numdaki seyahat koşulları da oldukça 
önemli. Salgınlar, havalimanı ve sınır 
kapısı olan ülkelerden diğer ülkelere daha 
hızlı yayılacaktır. 

Konumu belirledik ardından sıra geldi 
salgının yayılmasına. Oyunu akışına bı-
raktıkça salgın yayılıyor ve 1, 2, 3 derken 

milyonlarca insanın bu salgından etkilen-
diğini görüyoruz. Ancak bu aşamadaki 
yapmanız gerekenler de oldukça önemli. 
Yayılma hızına göre topladığınız puanlar 
ile birlikte salgınınız ile ilgili bazı unsur-
ları geliştirebiliyorsunuz. 

Örneğin bu puanları kullanarak bu vi-
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O
yunun ilk olarak grafik tarafına 
baktığımızda oldukça basit gra-
fiklerin olduğunu görüyoruz. 
Ancak basit grafikler oyunun 

daha da basit olmasını sağlarken gerekli 
beklentileri de karşılıyor. Örneğin oyunun 
grafiklerinde kırmızı renklerin hakim ol-

ması gerilimi daha fazla artıran unsurlar 
arasında yer alıyor. Bu bağlamda üzerine 
düşünüldüğü belli oluyor. Böylece grafik-
lerden ziyade konuya odaklanmanız daha 
mümkün hale geliyor.

Oyun içeriğinde ana konunun dışına 
çıkılmadığı görülüyor. Yani oyundaki 

göreviniz salgın yaratmaksa bunun dı-
şına çıkamıyorsunuz. Görevinize sadık 
bir şekilde yol alabiliyorsunuz.

İlk olarak bakteri yaymakla başladığınız 
oyunda tehlike düzeyini de gittikçe artı-
rıyorsunuz. Salgını başlattığınız konum 
da oldukça önemli. Bu konum yayılma 
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rüsleri ya da bakterileri bazı hayvanlara 
yayabiliyorsunuz. Yayılım hızı ve şiddeti 
de böylece artıyor. Ortaya çıkan belirtileri 
de bu puanlarla bitirebiliyorsunuz. Böylece 
salgınınızın tespit edilip tedavi edilmesi 
daha uzun sürüyor.

Peki, işin sonunda 
neler olacak? 
Aslında en çok merak edilen konu bu. 

Oyunda başlattığınız bakteri salgınını git-
tikçe mutasyona uğratabiliyorsunuz. Böylece 
salgınınız daha tehlikeli bir hale geliyor. 

Oyunun en ilginç kısımlarından biri de bu. 
Bakterinizi gittikçe tehlikeli hale getirmenin 
yollarını arıyorsunuz. Bunun için sürekli 
stratejik ve zekice düşünmek zorundasınız.

Geriye salgını tüm dünyaya yaymak ka-
lıyor. Salgınınızı tüm dünyaya yaydıktan 
sonra ölüm sayısı da epey bir yüksek oluyor. 
Oyundaki amacınıza kavuşmuş oluyorsu-
nuz. Dünyayı virüslerle yok etmek isteyen 
terörist organizasyonların ne kadr tehlikeli 
olabileceğini böylece görüyorsunuz.

Canınınız her sıkıldığında oynayabile-
ceğiniz bir oyun değil. Hatta bitirdikten 

sonra bir daha yüzüne bakmayacağınız bir 
oyun. Ancak farklı bir tarzda ve stratejik 
bir oyun arıyorsanız sizin için oldukça 
ideal olabilir. Kısa bir süreliğine de olsa 
kafanızı dağıtabilirsiniz. 

Ayrıca bu oyunun bir de mobil sürümü 
mevcut. Plague Inc mobil oyunu, her ne 
kadar bilgisayardaki deneyimi yaşatmasa 
da başarılı bir deneyim sunmayı başarıyor. 
En azından ortalama mobil oyunlardan 
aşağı kalır yanının olmadığını söyleyebili-
riz. Yani telefondan da tüm dünyaya virüs 
yaymak için çabalayabilirsiniz.
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