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A
lışılmışın dışında başlayan 2020 yılının tam ortasına 
geldik. 2019 yılının sonunda coşkuyla kutladığımız 
2020, neredeyse tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi. 
Şimdiye kadar varlığını unuttuğumuz birçok kavram 

hayatımıza girdi. Bu yıl neredeyse tüm önemli günleri ‘yeni 
normaller’ dahilinde kutladık. Şimdi ise sıra Babalar Gününe 
geldi. Biz de Mediatrend Haziran sayısını bu önemli güne ayırdık. 

Yeni sayımızın detaylarına geçmeden önce tüm babaların 
Babalar Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. 

Bu ay ana konumuz Babalar Günü dedik. Ana konumuzda 
babaların hayatını kolaylaştıracak 10 mobil uygulamayı mercek 
altına alırken, keyiflerini yerine getirecek ev teknolojilerini de 
değerlendirdik. Ayrıca, evde yapılabilecek aktiviteler de yine 
ana konumuzun altında sizleri bekliyor. 

Hayatımız değişiyor. Dolayısıyla Gezi köşemizde bu ay bir 
seyahat rotası yerine köye göç vLog’larına yer veriyoruz. Bildi-
ğiniz gibi çok sayıda YouTuber köyde yeni bir hayat kurup bu 
deneyimini bize videolarla aktarıyor. Peki, kim bunlar? Eğer 
sizin de ilerleyen dönemde köye göç etmek gibi bir idealiniz 
varsa, çok ilham verici hikayeler bulacağınıza eminiz. 

Mutfakta Yaşam köşesinde ise yaz mevsimini derinlemesine 
hissediyoruz. Yaz sebzelerinin nasıl pişirileceğine dair birçok 
ipucunu bu ay Mediatrend sayfalarında bulabilirsiniz. Ayrıca, 
kahvenin derin dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? Doğru 
kahve nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekiyor? Tüm merak 
edilen sorular yine bu sayfalarda sizleri bekliyor. 

Mediatrend’in Haziran ayı da yine dolu dolu.
Objektif köşemizde drone’ların esintili dünyasına giriş yapı-

yoruz. Hem drone ile video çekim tüyolarını sizlerle paylaşıyor 
hem de DJI’ın en yeni drone modeli olan Mavic Air 2’ye yakın-
dan bakıyoruz. Bakalım, DJI bu kez gökleri nasıl fethedecek?

Evde Yaşam köşemizde bir kafa karışıklığına son vereceğiz. 
Babanıza hediye alma konusunda tereddütler yaşıyorsanız, 
hediye rehberi sizlerle. Ayrıca, evinizin havasının temizliğine 
dair birçok ipucu da yine sizleri bekliyor. 

Ses ve Görüntü köşemizde hem geniş aileler için geniş ekranlı 
televizyon tavsiyeleri veriyoruz hem de Parazit filmiyle büyük 
ses getiren usta yönetmen Bong Joon-ho’nun başarılarla dolu 
hayatını mercek altına alıyoruz.

Bilgisayar Dünyası köşesinde ise konsolu mu, bilgisayar mı 
sorusuna artık nihai yanıtı veriyoruz. Oyun dünyasını ikiye 
bölen bu konu hakkında bizim de tavsiyelerimiz var!

Ayrıca yine yepyeni bir diziyi ve oyunu sizlerle tanıştırıyoruz. 
Eğer ne izlesem ya da ne oynasam arayışındaysanız, cevap yine 
sayfalar arasında.

Mediatrend Haziran sayısında yer alan konular tabii ki bun-
larla sınırlı değil ve bunları keşfetmek için sayfaları karıştırmaya 
başlamanız gerekiyor. 

Ne dersiniz, her şey hazırsa, başlayalım mı?
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KÖYE GÖÇ VLOG’LARI

Köye Göç Vlog’ları | GEZİ

KÖYE GÖÇ VLOG’LARI
Köye göçmek veya şehir hayatının yorucu temposundan 
kaçıp doğanın içinde, daha sakin bir yerde, yeni bir yaşam 
kurmak pek çoğumuzun hayali. Ancak ne var ki, hayat 
şartları çoğu kişiye bu imkanı tanımazken, bazıları daha 
cesur davranarak bu hayallerinin peşinden gidiyor, üstelik de 
artık maceralarını, yaşadıklarını, günlük hayatlarını YouTube 
veya Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden 
paylaşıyorlar. İşin ilginci, kısa sürede on binlerce takipçiye 
ulaşıp, her videoları yüz binlerce kez seyredilecek kadar da 
ilgi görüyorlar. İşte o Vlog’lardan bazıları.

GEZİ | Köye Göç Vlog’ları
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Grundig 50 inç Uydu Alıcılı Smart TV    
İzlemek istediğiniz videoları geniş bir 

televizyonda izlemek isterseniz, Grundig’in 
50 inçlik akıllı televizyonu sizin için ideal 

olabilir. Grundig 4K TV, sahip olduğu HDR 
teknolojisi sayesinde parlak beyazlar ile en 

koyu siyahlar arasındaki kontrastı artırıyor.

Köye Göç Vlog’ları | GEZİ

Ahmet Çakır
İstanbul’da reklam sektöründe çalışır-

ken, bir kalp ameliyatı geçirmek zorunda 
kalan ve daha sakin bir hayata dönme 
kararı alan Ahmet Çakır, Balıkesir’de 
aldığı araziye kendi başına, evet yanlış 
okumadınız, tek başına, sıfırdan ahşap bir 
ev inşa etti. Üstelik bunu Balıkesir’in kar 
kış soğuğunda, bir çadırın içinde yaşarken 
yaptı ve kendine yeni bir yaşam kurdu. Şu 
anda 32 bin abonesi olan Ahmet Çakır’ın 
mottosu, “yeni bir hayata merhaba,” idi. 
Şimdi o yeni hayatını yaşıyor ve takipçi-
leri için düzenli olarak video paylaşmaya 
devam ediyor. 

Seyfi Durmaz
9.5 bin aboneye ulaşan Seyfi Durmaz, 

dünyada da popüler olan Tiny House/
Küçük Ev akımını takip ederek, mini-
malist bir yaşam kurmaya odaklandı 
ve bu macerasını kayıt altına aldı. Çok 
düşük maliyetlerle, küçük bir ahşap ev 
kurdu ve kendine tatlı, sakin, huzurlu bir 
yaşam kurdu.

Tolga Yalçın’la Yaşa Bu Hayatı
İstanbul’dan tanıdığı arkadaşı Musta-

fa Yılmaz ailesiye Muğla’ya yerleştikten 
sonra onunla bir röportaj yapmaya giden 
Tolga Yalçın, köydeki hayatın huzurunu 
fark edip kısa sürede eşi ve küçük oğluyla 
beraber aynı bölgeye taşındılar. Ardından 
da arkadaşı Mustafa Yılmaz ve komşuları 
Serhat’la berber, çiftlik hayatı içinde tar-
la ekip koyun gütmeye, tavuk yetiştirip 
yumurta satmaya, seralar kurup traktör 
sürmeye başladılar. 

GEZİ | Köye Göç Vlog’ları
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Mustafa Yılmaz
İstanbul Maslak’ta büyük bir yazılım 

firmasında çalışırken, avukat eşi ve kü-
çük kızlarıyla berbar Muğla’ya yerleşen 
Mustafa Yılmaz burada tam anlamıyla 
bir çiftçi hayatı kurdu. Resmi olarak da 
çiftçi olarak devlet kurumlarında kaydı 
olan Mustafa Yılmaz, onu ziyarete gelen 
YouTuber arkadaşı Tolga Yalçın sayesinde 
YouTube ile tanıştı. Ardında iki arkadaş 
komşuları Serhat’ı ve daha sonra oraya 
yerleşen emekli asker “Komutan” İlker’i de 
yanlarına alarak, çiftliklerini büyütmeye 
başladılar. Mustafa’yı banyo terlikleriyle 
koyun güderken ya da bahçede sebze 
toprağı çapalarken seyretmeyi çok seven 
YouTube izleyicileri kısa zamanda kanalın 
abone sayısını da 31 bine yükseltti. Mustafa 
arada TV kanallarına da konuk oldu ve 
genel olarak dünyaya hakim olan düzene 
isyan bayrağı açıp toprağı ekip üreterek 
minimal yaşamayı savunan söylemleriyle 
dikkat çekip sempati topladı.

Köyceğiz Hikayemiz
Muğla Köyceğiz’e yerleşen genç bir çiftin 

burada sıfırdan bir baçe kurmaları, tarım 
yapmaları, kendi kendine yeten huzurlu 

bir yaşam alanı yaratmaları, takipçile-
rinden de beğeni topladı ve bu tatlı çift 
kısa sürede 35 bin aboneye ulaştılar. Hala 
düzenli olarak günlük yaşamlarından 
videolar paylaşıyorlar. 

Şehirden Köye Göç
Şehirden Köye Göç kanalı için, “köye 

göç” kavramını biraz daha “reality şov” 
kıvamında anlatan bir vlog desek, aslın-
da yalancı çıkmayız. İstanbul’dan yine 
Muğla’da bir köye yerleşme kararı alan 
bir çiftin, burada geçen 5 senenin ardın-
dan, daha çok yaşadıkları zorlukları, kimi 
komşularından gördükleri haksızlıkları, 
yöredeki insanlar tarafından dolandırıl-
ma girişimlerini, yağmur, çamur, fırtına 
altında çocuk büyütmenin zorluklarını 
ve yaşadıkları kimi çaresizlikleri hatta 
evlerini yılandan ve akrepten korumak 
için yaptıkları ilaçlama gibi günlük ru-
tinlerini anlattıkları vlog, bu konudaki 
ilginç yapımlardan biri. Kanalda sık sık, 
“buralara gelmeyi düşünüyorsanız, iyi 
düşünün,” mesajının da verildiğini hatır-
latalım. Bu da köye göç modasında belki 
madalyonun diğer yüzü olarak ilginizi 
çekebilir.

Köye Göç Vlog’ları | GEZİGEZİ | Köye Göç Vlog’ları
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En iyi Android telefonlar | MOBİL HAYAT

Android telefonlar, git gide gelişiyor. Bununla 
doğru orantılı hızları da artıyor. Tabii şu anda 
satılan birçok Android telefon modeli olsa da 
aralarından birkaç tanesi, hız konusunda oldukça 
iddialı. Biz de bu yazımızda hız konusunda oldukça 
iddialı en güçlü 5 Android telefonu listeliyoruz.

EN İYİ 
ANDROID 
TELEFONLAR

Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung’un en güncel ve en güçlü amiral 

gemisi modellerinden biri olan Galaxy S20 
Ultra, donanım ve kamera özellikleriyle 
ön plana çıkmayı başarıyor. 

Cihazın 6.9 inç büyüklüğündeki devasa 
Dinamik AMOLED ekranı Quad HD+ 
çözünürlük sunuyor.  Bu ekranı ile birlikte 
telefon, en iyi ekran deneyimi sunan tele-
fonlar arasında da yer almayı başarıyor. 
Ayrıca ekrandaki 120 Hz yenileme hızı, 
daha akıcı bir deneyim yaşatıyor. 

Exynos 990 işlemcisinden güç alan Ga-
laxy S20 Ultra modeli, bu işlemci ile bir-
likte en hızlı Android telefonlar arasında 

yer alıyor. Tabii bu duruma, 12 GB RAM 
ve 128 GB dahili hafıza da eşlik ediyor.

Galaxy S20 serisinin en gelişmiş üyesi 
olan telefonun arkasında 4 kameraya yer 
veriyor. Bu kameralardan ana kamera 108 
Megapiksel çözünürlüğüne sahip. Bu da 
daha detaylı fotoğraflar anlamına geliyor.

Bu ana kameraya ek olarak ultra geniş 
açılı kamera ve telefoto kameraların da 
eşlik edildiğini görüyoruz. Telefoto ka-
mera sayesinde 4x optik yakınlaştırma 
yapabiliyor.

Ayrıca telefon arka kameralarıyla 8K 
video çekebiliyor.

Batarya tarafında ise telefonun 5.000 

mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yaptı-
ğını görüyoruz. Bu batarya, 45W değerinde 
hızlı şarj adaptörü ile şarj olabiliyor.

Samsung Galaxy S20 Plus
Galaxy S20 serisinin ortanca üyesi olan 

Galaxy S20 Plus, donanım tarafında Ga-
laxy S20 Ultra kadar başarılı bir model 
olmayı başarıyor. Gücünü, abisi gibi Exy-
nos 990 tarafından alıyor.

En büyük farkı ise kamera tarafında 
oluyor. Galaxy S20 Plus modeli, Ultra 
modeline göre daha düşük bir optik ya-
kınlaştırma performansı sergiliyor.

MOBİL HAYAT | En iyi Android telefonlar
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En iyi Android telefonlar | MOBİL HAYAT

Huawei P40 Pro
Huawei’in kısa bir süre önce duyurduğu 

P40 serisinin, ortanca üyesi Huawei P40 
Pro, özellikle kamera özellikleriyle ön 
plana çıkıyor. Ancak bu iddiasını dona-
nım tarafında da sürdürüyor.

Huawei, ilk defa bir amiral gemisi mo-
delinde delikli ekrana yer verdi, o model 
ise P40 Pro oldu. Cihazın ekran tarafında 
6.58 inç boyutunda 1200 x 2640 p çözü-
nürlüğünde ekrana yer verildiği görülüyor. 
90 Hz yenileme hızı sunan ekran renkler 
konusunda da oldukça iddialı.

Huawei’in amiral gemisi P40 Pro, Hu-
awei tarafından geliştirilen ve en güçlü 
mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990’dan 
güç alıyor. Bu işlemciyi ilk olarak Huawei 
Mate 30 Pro modelinde görmüştük. 

Bu işlemci özellikle yapay zeka özellikle-
riyle dikkat çekiyor. Yapay zeka konusun-
da en yakın rakibinden bile 3 kata yakın 
yüksek performans sergilediği belirtiliyor.

8 GB RAM ile birlikte bizleri karşılayan 
telefonun depolama alanı tarafında ise 

256 GB hafıza bulunuyor. 
Bu gücü, yalnızca telefonun performan-

sında değil kameralarında da görüyoruz. 
4’lü arka kamera kurulumu ile gelen te-
lefonun, ana kamerasının çözünürlüğü 
50 Megapiksel şeklinde. Bunun yanı sıra 
telefonda ultra geniş açılı ve telefoto ka-
mera da mevcut. Telefoto kamerası ile 
birlikte telefon, 5x optik yakınlaştırma 
yapabiliyor.

Batarya tarafına baktığımızda ise 4.200 
mAh kapasiteli pile ev sahipliği eden te-
lefon, 40W hızlı şarj olabiliyor.

Huawei P40
Pro modeline göre yaklaşık 0.4 inç 

boyutunda daha küçük ekrana sahip 
olan Huawei P40, donanım özellikleri 
konusunda abisi ile aynı özelliklere sahip.

Kamera tarafında ise P40 Pro modeli-
ne ToF kamera eksiğiyle gelirken optik 
yakınlaştırma konusunda da 5x optik 
yakınlaştırmadan 3x optik yakınlaştır-
maya düşüldüğü görülüyor.

MOBİL HAYAT | En iyi Android telefonlar
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En iyi Android telefonlar | MOBİL HAYAT

Oppo Find X2
6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED 

ekranıyla 2K çözünürlük sunan Find X2 
Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca 
ekranı listemizdeki diğer amiral gemisi 
modelleri gibi HDR10+ desteğine de sahip.

Bu yıl birçok markanın üst seviye tele-
fonu için vazgeçilmez olan Snapdragon 
865 bu telefonda tekrar karşımıza çıkıyor. 
Bu işlemci ile birlikte telefon, kullanıcı-
lara oldukça hızlı bir Android deneyimi 
yaşatıyor. 

Ayrıca telefonun RAM ve depolama 
alanı tarafında 8 GB RAM ve 256 GB 
hafıza olduğunu görüyoruz. 

Telefonun arkasında ise 3’lü kamera ku-
rulumuna yer veriliyor. Bu kameralardan 

ana kamera ise 48 Megapiksel çözünürlük 
sunuyor. Ayrıca telefonda ultra geniş açılı 
kamera ve 2x optik yakınlaştırma için 
telefoto kamera da bulunuyor. 

Find X2, bu kamera kurulumuyla, 4K’da 
60 FPS’ye kadar video çekimleri de ya-
pabiliyor.

4.200 mAh kapasiteli bataryaya sahip 
olan telefon özellikle hızlı şarj konusun-
da çok iddialı. 65W hızlı şarj olabiliyor. 
Bu da daha kısa sürede daha fazla şarj 
anlamına geliyor.

MOBİL HAYAT | En iyi Android telefonlar
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ALPER RENDE 
VE TEKNOLOJİ

Alper Rende ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

YouTube Türkiye’de eğlence 
denince akla gelen ilk isimlerden 
biri olan Alper Rende, videolarıyla 
milyonlarca kişiyi eğlendirmeyi 
başarıyor.

ALPER RENDE 
VE TEKNOLOJİ

MOBİL HAYAT | Alper Rende ve Teknoloji
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E
ğlenceli ve samimiyeti ile tanınan 
Alper Rende’ye biz de teknoloji 
hakkında birkaç soru sorduk. Ba-
kalım Alper Rende’nin teknoloji 

ile arası nasıl?

Alper Rende kimdir?
1995 yılı, İzmit / Kocaeli doğumluyum. 

Aslen Mardinliyim. Çocukken teknolojiyle 
aram çok iyiydi. Bilgisayarla aram iyiydi, 
daha doğrusu. Dolayısıyla yazılım mü-
hendisi olma hayalim vardı. Çok büyük 
bir yazılımcı olmayı istiyordum. 

Üniversite dönemimde de Beykent Üni-
versitesi’nde yazılım mühendisliği okumak 
üzere İstanbul’a taşındım. Bu sırada Vine 

adlı uygulamayla tanıştım. Vine, benim 
hayatımı değiştiren bir uygulama oldu. 
Vine’da 6 saniyelik komik videolar yaparak 
başladım. Tabii bu 6 saniyelik videoları 
kendim kurguluyordum. Bu noktada bil-
gisayar bilgimin olması çok büyük artılar 
kazandırdı bana.

Vine’da kendimi öne çıkardıktan sonra 
hayattaki hedeflerimin değiştiğini far-
kettim. Oyuncu olmak istedim. Yazılım 
mühendisliğini bir kenara bırakarak 
oyunculuk eğitimi aldım. Birkaç sene 
boyunca reklamlarda oynadıktan sonra 
hayatıma MediaKraft ile birlikte YouTu-
be girdi. O zamandan beri YouTube’da 
içerik üretiyorum. Hayat beni bu şekilde 

yönlendirdi. 
Şimdi de RND Medya adında bir şirke-

tim var. Bu şirkette hem yeni fenomenler 
yetiştiriyoruz, hem de markalara sosyal 
medya desteği veriyoruz.

Hayatında teknolojinin önemi nedir?
Hayatımın her döneminde teknolojiyi 

elimden geldiğince takip etmeye çalışı-
yorum. Bundan keyif alıyorum. Şu anda 
yaptığım işte de tüm kullandığım cihaz-
ların özelliklerini bilmeye çalışırım, bu 
benim hoşuma gider. İleride hangi tek-
nolojilerin olacağını da her zaman merak 
etmişimdir. Yani genel olarak teknoloji 
benim için çok önemli.

Alper Rende ve Teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Alper Rende ve Teknoloji
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İlk kullandığın teknoloji neydi?
O dönemde teknoloji diye nitelendire-

bileceğim bilgisayar olacaktır. 5-6 yaşın-
dayken bilgisayarım vardı. Windows 98 
yüklü bir bilgisayarım vardı.

İlk akıllı telefonunu ne zaman aldın?
İlk akıllı telefonumu yanlış hatırlamı-

yorsam lise 1. sınıfta almıştım. O zaman 
iPhone 4 de vardı. Ancak ailem bana 
iPhone 3G almıştı. İlk akıllı telefonum 
oydu. O günden beri de iPhone serisiyle 
devam ediyorum. 

Hayatında olmazsa olmaz dediğin bir 
teknolojik ürün var mı? Neden?

Hayatımda olmazsa olmaz diyeceğim 
şey tabii ki telefonum. Çünkü bu bende 
hastalık derecesinde ne yazık ki. Tele-
fonla oynamasam bile cebimde telefonu 
hissetmek beni güvende hissettirdiğini 
düşünüyorum. Bir şey olursa elimi cebime 
atıp birisini arayabileceğimi biliyorum. Bu 
bana özgüven sağlıyor sanırım, psikolojik 
olarak. Bu yüzden telefonumun yanım-
da olması beni güvende hissettiriyor. En 
nefret ettiğim şeylerden birisi de elimden 
telefonumun alınmasıdır. 

Akıllı saat mi, klasik saat mi? Neden?
Ben akıllı saat kullanıyorum. Ama akıllı 

saatlerin olmazsa olmaz olduğunu düşün-
müyorum. Benim için çığır açıcı bir yenilik 
olmadı. Mesela ilk çıkan Bluetooth kulak-
lıkların benim hayatımda daha büyük bir 
yer kapladığını söyleyebilirim. Ama akıllı 
saatler, fiyat performans olarak bakıldığında 
değerini karşılamadığını düşünüyorum.

Bilgisayarla mı, tabletle mi, telefonla 
mı çalışmayı tercih edersin?

Tabletim yok. Ama bilgisayar ve tele-
fonla çalışmayı karşılaştıracak olursam 
sanırım bilgisayarla çalışmayı daha çok 
seviyorum. Telefonla da vakit geçirmeyi 
daha çok seviyorum.

Son olarak; oyunlarla aran nasıl? Kı-
saca bahsedebilir misin?

Oyunları severim ama çocukluğumdan 
beri çok oyuncu bir kişiliğim yoktu. Daha 
çok uygulamalar ve araçlarla içli dışlıyım. 
Ama oyun oynamayı da son bir senedir 
sevmeye başladım. Arada arkadaşlarla 
online oyun oynuyoruz. Oldukça kafa 
dağıtıcı oluyor benim için. İş stresinden 
arındırdığı için beni mutlu ediyor. 

Alper Rende ve Teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Alper Rende ve Teknoloji
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Babalar gününde babanıza hatta dedenize 
mutlaka bir hediye alacaksınız, kalbini kazanacak, 

güzel de bir kutlama yapacaksınız, eminiz. Ama 
ayrıca, ona henüz keşfetmediği, hayatını da 

çok kolaylaştıracak teknolojik birkaç tavsiyede 
bulunmak istemez misiniz? İşte babaların 

hayatlarını çok kolaylaştıracak 10 uygulama.

BABALARIN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRAN 

10 UYGULAMA

Samsung Galaxy A51    
Android 10 işletim sistemi 
ile gelen Galaxy A51, 48 
Megapiksel çözünürlüğün-
de bir ana kameraya sahip. 
Telefonun Sonsuz-O ekra-
nı 6.5 inç büyüklüğünde.

Babaların hayatını kolaylaştıran 10 uygulama | BABALAR GÜNÜBABALAR GÜNÜ | Babaların hayatını kolaylaştıran 10 uygulama
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Barcode tarayıcı
Eğer babanız henüz bu teknolojiyi kullanmayı öğrenmediy-

se, ona basit ama kullanışlı bir barcode tarayıcı ile teknolojiyi 
anlatabilirsiniz. Artık ilanlarda, bilboard’larda, dergilerde 
gördüğü barcode’ları kolayca okutup ilgili web sayfalarına sa-
niyeler içinde ulaşabilir.

Yabancı dil öğrenme uygulamaları
Dualiongo veya Busuu gibi uygulamalar, babanızın boş vak-

tinde, elinde telefonla oynarken yabancı dilini geliştirmesine 
hatta yeni diller öğrenmesine destek olacak. Öğrenmenin yaşı 
yoktur. İnsanoğlu 10 yaşında da, 40 yaşında da, 80 yaşında da 
öğrenmeye açık bir canlı. Üstelik artık akıllı telefonlar saye-
sinde öğrenmek çok daha kolay… Yabancı dil dışında, bir hobi 
ya da ilgi alanları konusunda farklı dersler almak isterse de 
Microsoft’un online öğrenme servisi Udemy gibi bir uygulama, 
babanızın hayatını çok güzelleştirebilir.

Snapseed
Google tarafından mobil cihazlar için geliştirilen bu pro-

fesyonel kalitede fotoğraf düzenleme uygulaması sayesinde 
babanız artık Instagram’da çılgın atabilir, en etkileyici fotoğ-
rafları paylaşıp geniş bir hayran kitlesi bile oluşturabilir. Bir 
de bakmışsınız, takipçi sayısı almış başını gitmiş, babanız 
Instagram fenomeni olmuş, daha dün fotoğraf çekmeyi ve 
düzenlemeyi öğrettiğiniz babanıza reklam ve sponsorluk 
teklifleri yağıyor. Artık, bağladığı işlerden küçük de olsa bir 
komisyon alırsınız.

YAZIO
Babanızın ilerleyen yaşla-

rında fazla kilolar ve berabe-
rinde gelen sağlık sorunları ile 
boğuşmaması için, hayat kalitesini 
artırabilecek çok faydalı bir diyet 
uygulaması. Yediği yemeklerin, aldığı 
gıdaların kalorilerini hesaplayarak, 
günlük kalori limitine göre uyarılar 
veren ve hatırlatmalar yapan bu uygula-
ma ile babanız beslenme alışkanlıklarını 
çok daha sağlıklı bir forma dönüştürebilir.

Google Fit: Sağlık ve 
Aktivite Takibi
Google’ın sağlık ve aktivite 

takibi uygulaması Fit, ba-
banızın günlük adım sa-
yısını ve hareket süresini 
hesaplayarak, günlük ra-
porlar halinde ona suna-
cak. Böylece her gün ne kadar 
yürüdüğünü, ne kadar hareket 
ettiğini detaylıca görüp kendine 
daha sağlıklı bir yaşam düzeni ge-
liştirebilecek. 

Babaların hayatını kolaylaştıran 10 uygulama | BABALAR GÜNÜ

Windy.com uygulaması
Hava durumu hakkında çok geniş sor-

gulamalar ve tahminler içeren Windy.com 
uygulaması, işine gidip gelirken, evden 
çıkarken, uzun yolculuklar planlarken 
hava durumunu da göz önüne almak iste-
yen babalar için çok faydalı bir uygulama.

Microsoft To Do: List, Task & Reminder
Alışveriş listeleri, yapılacaklar listeleri, hatırlatıcılar. Microsoft’un bu pratik 

uygulaması sayesinde babanızın hayatı çok daha organize olabilir.

Evernote
Tüm dünyada milyonlarca insanın severek kullandığı not alma uygulaması, 

babanızın internette bulduğu linkleri, videoları, aklına gelen detaylı, iş notlarını 
saklamak ve organize etmek için kullanabileceği çok yetenekli, bulut tabanlı bir not 
tutma uygulaması.

Spotify
Evet, Spotify’ı herkes biliyor sanıyoruz ama annelerimiz, babalarımız bazen bu 

kadar popüler uygulamaların hiç farkında olmayabiliyorlar. Onlara müzik ve radyo 
dinlemenin yeni ve popüler yollarını göstermek isterseniz, Spotify iyi bir başlangıç 
olabilir. Ayrıca Apple Music veya YouTube Music gibi seçenekler de var, unutmayın.

Find My Car
Arabanızı nereye park ettiğinizi 

hatırlatan bu uygulama sayesinde, 
babanız yabancı bir semtte aracını 
park ettiğinde sokaklarda uzun uzun 
aracını aramak zorunda kalmayacak.

BABALAR GÜNÜ | Babaların hayatını kolaylaştıran 10 uygulama
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Babaların keyfi ni artıran ev teknolojileri | BABALAR GÜNÜ

Babalar ya da baba adayları! Hepsi bizim için çok değerli. Özellikle 
evde kaldığımız bu dönemlerde evde babaların keyfi ni yerine 
getirmek çok kolay. Bunu birkaç farklı ürün grubu ile yapabilirsiniz. 
Siz de bu yazımızdan faydalanarak babanıza 
güzel bir hediye hazırlayabilirsiniz.

BABALARIN KEYFİNİ ARTIRAN 
EV TEKNOLOJİLERİ

BABALAR GÜNÜ | Babaların keyfi ni artıran ev teknolojileri
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Televizyonlar
Babaların keyifini artıran ürünler 

dediğimizde akla ilk gelen ürünler-
den biri de televizyondur. Erkekler, 
dev ekranda diziler ve filmler izle-
meye bayılır. Bu sebepten dolayı ala-
cağınız büyük ekranlı bir televizyon 
babanızın evdeki keyfini artırabilir.

Televizyon seçerken ilk dikkat 
etmeniz gereken şeyler ise ekran 
boyutu ve çözünürlüğü olmalı. Bu 
konuda minimum 102 cm ekran te-
levizyon almanızı tavsiye ediyoruz. 
Bunu oturma odanızın büyüklüğüne 
göre daha da artırabilirsiniz. 

Çözünürlük tarafında ise bütçeniz 
yetiyorsa 4K çözünürlüklü televiz-
yonlar almanız sizin için daha uzun 
ömürlü kullanım vaat edecektir. 
Full HD çözünürlüğünde televiz-
yon aldığınızda 4K standartlaştığı 
anda televizyonu değiştirme ihtiyacı 
hissedebilirsiniz.

Ayrıca Netf lix ve Youtube gibi 
çevrimiçi içerikler tüketmek için 
akıllı televizyon almanız gerekiyor. 
Aksi takdirde televizyon haricinde 
TV kutusu almanız gerekebilir.

TV Kutuları
Babanız akıllı televizyona sahip 

değilse ve internetten çevrimiçi 
içerikler tüketmek istiyorsa yeni bir 
televizyon almak dışında TV kutusu 
almak da mantıklı bir tercih olabilir.

Bu TV kutuları sayesinde tele-
vizyonunuza bağladığınız kutu, 
televizyona akıllı TV özellikleri 
kazandıracaktır. Böylece çevrimiçi 

içerikler üretilebilir.
Birçok farklı marka bulabilece-

ğiniz TV kutuları arasında tercih 
yaparken dikkat etmeniz gereken 
bazı unsurlar var. Bunların en ba-
şında ise sunmuş olduğu yazılım 
özellikleri yer alıyor. 

Ses Sistemleri
Evde sinema keyfi dendiği zaman 

akla ilk gelen ürün ise ses sistemleri-
dir. Dizileri ve filmleri yüksek sesle 
dinlemeyi seven, sese önem veren 
bir babanız varsa ses sistemleri onu 
fazlasıyla mutlu edecektir.

Ses sistemi satın alırken ile dikkat 
etmeniz gereken unsur sistemde kaç 
parça hoparlör olduğudur. Daha 
gerçekçi ses deneyimi yaşayabilmek 
ve sesi odada eşit dağıtabilmek için 
ses sistemin çok parçalı olmasında 
fayda var.

Oyun Konsolları
Oyun oynamayı seven bir babanız 

olabilir. Öyleyse oyun konsolları, ev-
deki keyfini artıran ürünlerden biri 
olacaktır. Alırken fazladan bir kol 
almayı da unutmayın. Arada baba-
larla beraber oyun oynamak, eminiz 
sizin keyfinizi de artıracaktır. 

Bu noktada Xbox ya da Playstation 
platformunu tercih edebilirsiniz. 
Hatta oyun konsolunu aldığınızda 
babanızın seveceği türde oyunlar 
da almayı unutmayın. Arabaları 
seviyorsa, bol  heyecanlı bir yarış 
oyunu ya da futbol seviyorsa bir 
futbol oyunu hiç fena olmaz.

Babaların keyfi ni artıran ev teknolojileri | BABALAR GÜNÜBABALAR GÜNÜ | Babaların keyfi ni artıran ev teknolojileri
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Haziran ayındaki 
o özel Pazar günü 

geliyor. Bu yıl 
21 Haziran 2020 

tarihinde Babalar 
Günü ve evinizin 

yakışıklısına 
hediyeniz hazır 

diye düşünüyoruz. 
Belki de hediye 

yerine onunla hem 
eğlenceli hem de onu 
şaşırtacak aktiviteler 

ile bu güzel günü 
geçirebilirsiniz 

ne dersiniz?

EVİNİZİN YAKIŞIKLISINI 
ŞAŞIRTACAK VE EĞLENCELİ 

AKTİVİTELER

Evinizin yakışıklısını şaşırtacak ve eğlenceli aktiviteler | BABALAR GÜNÜBABALAR GÜNÜ | Evinizin yakışıklısını şaşırtacak ve eğlenceli aktiviteler
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H
arika bir babaya yakışan harika 
bir Babalar Günü yaratmak için 
uğraşıyorsanız, aslında bazen 
basit düşünmek gerekiyor. Bu 

özel günü unutmadığınızı ve sevdiğinizi 
göstermeniz bile yeterli fakat biz şimdi 
sizler için bazı yapılabilecek aktiviteleri 
sıralayacağız.

Babalar çok sever: Akşam 
yemeğinde babanızın 

yapmaktan keyif 
aldığı yemeği 
beraber yapın!
Babaların mutfakla 

arasının pek olduğu 
söylenemez daha 
çok yemek yemeği 
seven babaların ya-
nında, bazı yemek-
leri yapmaktan keyif 
alanlar olabiliyor. 
Örneğin babalar et 

ızgara veya balık pişir-
meyi sever. Bu pazar 

günü yemeğini ba-
banız ile birlikte 

hazırlayın hem beraber vakit geçirmiş 
olursunuz hem de babanız kendini daha 
mutlu hissedebilir. 

Film gününe ne dersiniz?
Babanız en çok hangi film türlerini 

seviyor? Bu türe göre seçeceğiniz film 
serileri sizi sabahtan akşama kadar ida-
re edecek ve günü eğlenceli geçirmenizi 
sağlayacak. Belki de babanızın seveceği 
ama hiç izlemeyeceği bir tür filmi beraber 
izlersiniz, neden olmasın!

Teknolojik babalara: Oyun 
gününe hoş geldiniz!
Bazı babalar gerçekten de oyun bağımlısı 

olabiliyor. Oyun sever babalar çocuklarını 
da yetiştirirken beraber oyun oynamak-
tan mutlu oluyorlar. Bazı babalar Age of 
Empires gibi strateji oyunlarını severken 
bazılarıysa FIFA ve PES gibi futbol oyun-
larını seviyorsa. Sizin babanız en çok 
hangi oyunu seviyor geçin oyunun başına 

ve kozlarınızı paylaşın! 
Babanızı şaşırtın 

isterseniz bir 
korku oyunu 
patlatın, belki 
sever belli mi 
olur?

Pikniği 
evinizin 
balkonuna 
taşıyın 
Corona 

v i r üsü se-
bebiyle so-
kağa çıkma 
yasakları, 
dünyanın ve 
Türkiye’nin 
gündeminde. 

Açık havada 

piknik yapmak bu süreçte sakıncalı ola-
bilir ancak evinizin balkonunda(eğer 
balkon varsa) çok keyifli bir piknik alanı 
hazırlayabilirsiniz. 

Aile oyun gecesine hazırlanın
Bu sadece babalar  için değil, aileniz-

deki herkes için de eğlenceli olabilir. Kim 
oyun gecesinin hayranı değil ki? Ailenizi 
telefonlarından uzaklaştırmanın ve gerçek 
sohbete yatırım yapmanın mükemmel bir 
yolu olarak karşımıza çıkıyor. Belki Tabu, 
Monopoly ya da eşli okey oynayacaksınız. 
Yaşayacağınız anılar unutulmaz olacaktır. 

Babanızı şaşırtın: Çevrim içi 
alışveriş sitesinden alışveriş 
yapın
Babaların çoğu alışverişe çıkmaktan 

hoşlanmaz. İhtiyaçları dahilinde yılda 
birkaç kez alışverişe çıkan babalarımız 
için internet alışverişi çok verimli olabilir. 
Hem eğer babanız internetten alışveriş 
yapmayı bilmiyorsa ona bu pratik yolu 
da öğretmiş olursunuz.

Teknolojinin nimeti VR’dan 
yararlanın
Eğer evinizde bir VR başlık varsa baba-

nızı şaşırtacak bu deneyimi yaşatın. Ona 
bir oyunu VR ile oynattığınızda gerçekten 
de şaşıracak!

Baban için en sevdiği 
şarkılardan oluşan bir liste 
yapın
Güne bu şarkılarla başlayan babanız 

gerçekten de mutlu olacaktır. Belki genç-
liğinde en sevdiği parçalar da bu listeye 
girebilir böylelikle onu geçmiş anılara 
götürebilir, geçmişi yad edebilirsiniz.

Babanızın kişiliği ne olursa olsun, ger-
çekten ona zaman ayırdığınızı gösteren bir 
hareketi takdir edecektir. Bu paha biçilmez! 

Evinizin yakışıklısını şaşırtacak ve eğlenceli aktiviteler | BABALAR GÜNÜ

Samsung Galaxy 
Watch Active 2
Galaxy Watch Active 2, 
ihtiyaç duyduğunuz bilgileri 
sağlayan daha geniş bir 
ekran alanı için saf siyah 
ve neredeyse görünmez bir 
sınır içeren genişletilmiş bir 
ekrana sahip.

BABALAR GÜNÜ | Evinizin yakışıklısını şaşırtacak ve eğlenceli aktiviteler
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Babanız için hediye alma rehberi | EVDE YAŞAM

Genci yaşlısı demeden her 
zaman küçük dünyamızın 
en büyük kahramanı oldu 
babalarımız. Onlara hediye 
seçerken aslında karakterine 
uygun ve ihtiyacı dahilinde 
almak gerekiyor. Babalar 
özel günleri umursamıyor 
gibi dursalar da yine de 
hatırlandıklarını bilmek, 
bir küçük hediye ile 
düşünüldüğünü görmek onları 
çok mutlu edecektir.

Bu yüzden özel günler 
yaklaştığında düşünceli 
hediyelerle sevildiklerini 
hissedebilirler. Babalara 
hediye seçmek ise en zor 
mesele! İşte sizin için 
hazırladığımız Babanız için 
hediye alma rehberi!

BABANIZ İÇİN HEDİYE 
ALMA REHBERİ

JBL Tune220TWS    
Şarjı 2 saatten daha 

kısa sürede dolan JBL 
Tune220TWS, gerçek 

kulak içi kulaklık 
arayan kullanıcılar 

için ideal. Farklı renk 
seçenekleri ile kendi 

tarzınızı yansıtın!H
er baba akıllı telefon sevmeyecek ya da bilgi-
sayar kullanamayacak diye bir şey yok. Tek-
nolojik olarak adlandırdığımız bu babaların 
bazıları çocuklarından bile daha teknolojik 

olabilir.Bu yüzden onlara yaraşır hediyeler seçmek 
gerekiyor. Bu babalar çocuklarını ilk bilgisayar ve 
konsol oyunlarıyla tanıştıran babalardır ve oyunları 
da severler bu sebeple ona oyun almaya ne dersiniz?

EVDE YAŞAM | Babanız için hediye alma rehberi
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Geleneksel Babalara 
Hediyeler:
Teknolojik olan babalara oranla klasik 

şeylere yönelen, gazeteyi hala bayiden 
almayı seven, haberleri de televizyon-
dan takip eden babalarımız geleneksel 
babalar olarak görülebilir. Bu babalar 
bulmaca çözmeyi sever, arkadaşlarıy-
la masa oyunları oynar ve emekliliği 
keyfini de sürüyor olabilir. Bu sebeple 
hediye seçerken de bunları göz önüne 
alacağız. 

Gömlek
Evet biraz klişe ancak yine de gele-

neksel babaların gerçekten de hoşuna 
gidecektir. Günlük hayatta bile olsa 
gömlek giyebilen babaların çeşit çeşit 
gömleği neden olmasın? Babanızın 
zevklerine, beden ölçülerine ve sevdi-
ği renklere göre çok şık veya spor bir 
gömlek alabilirsiniz. 

Güneş Gözlüğü
Hazır yaz gelmişken evinizin yakı-

şıklısına güneş gözlüğü alabilirsiniz. 
Birçok markanın birçok bütçeye uygun 
güneş gözlükleri bulunuyor. Bizim tav-
siyemiz klasik siyah veya kahverengi 
olan güneş gözlüklerini tercih etmeniz 
zira bu renklere sahip güneş gözlükleri 
her zevkten babanın hoşuna gidecektir. 

Saat
Saat ne olursa olsun her şekilde kime 

alınırsa alınsın o kişiyi mutlu ediyor. 
Çocuktan yetişkinine kadar geniş bir 
kitleye seslenen saatler zannediyoruz ki 
risksiz hediyeler arasında yer alıyor ol-
masıyla pratik tercihler yapmayı sağlıyor. 

Babanız için hediye alma rehberi | EVDE YAŞAM

SONY L.A. Noire 
PS4 Oyun
Babalar aksiyon sever, polisiye 

sever. Bir de tek bir oyunda top-
lanmışsa bunlar tadından yenmez. 
Rockstar Games’in PlayStation 4 
için ortaya çıkarttığı L.A Noire her 
açıdan babanızın hoşuna gidecek 
bir oyun. LA Noire, Team Bondi 
tarafından geliştirilen ve Rockstar 
Games tarafından yayımlanan de-
dektiflik, aksiyon ve macera içeren 
bir oyun olarak konumlandırılıyor. 
Oyun şu sıralar 77 TL’ye satılıyor. 

Apple AirPods 
Babanız bir Apple düşkünü 

olmasa da Apple’ın AirPods 
kablosuz kulaklıkları onu mest 
edecektir. Hele ki işkolik bir 
babaysa. Sürekli telefon gö-
rüşmeleri yapan teknolojik bir 
babaya daha güzel bir hediye 
ne alınabilir ki? 

Elbette halihazırda AirPods’u 
varsa ona şık bir kılıf da hediye 
alabilirsiniz. 

Huawei Matebook 
Eğer biraz daha bütçeniz varsa ve 

babanıza incecik bir dizüstü bilgisayar 
almak istiyorsanız, Huawei Matebook 
13 inçlik dizüstü bilgisayarına güve-
nebilirsiniz. 2020 yılında çıkarılan ve 
Intel Core i5 işlemciye ev sahipliği ya-

pan bilgisayar 8 GB RAM ve 512 GB 
SSD ile geliyor. Bilgisayar şu an kendi 
sınıfı içinde hem çok başarılı hem de 
daha uygun bir fiyat ile geliyor. Huawei 
Matebook 13 inçlik versiyonu 7.899 
TL’ye satılıyor. 
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DJI Mavic Air Fly More 
Combo Drone  
Geldik drone’lara. Çekim yapmayı 

seven babalar için DJI Mavic Air Fly 
More Combo Drone doğru tercih 
olacaktır. Ürünün fiyatı: 6.999 TL.

Babanız için hediye alma rehberi | EVDE YAŞAM

Remington PG6130 
Erkek Bakım Kiti  
Babanızın evde kolaylıkla kişisel bakımını 

yapması için alacağınız bu saç ve sakal kesme 
makinesi değiştirilebilir başlıkları sayesinde ba-
banızın ihtiyaçları doğrultusunda ona yardımcı 
olacak. Ürünün fiyat etiketinde ise 229 TL yazıyor. 

Nikon 
Binocular 
Aculon T01 
10x21 Dürbün  
Meraklı ve doğayı se-

ven bir babanız varsa bir 
dürbün etrafı keşfetmesi 
için oldukça iyi olacaktır. 
Ürünün fiyatı: 469 TL.
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Evinizin havasını temizlerken bilmeniz gerekenler | EVDE YAŞAM

Yaşam alanlarını düzenli 
bir şekilde temizlemek 
son derece önemli. Hatta 
dünyanın içinden geçtiği bu 
dönemde, bu temizliğin de 
ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha hatırlamış 
olduk. Evin her yerini dip 
köşe temizlemiş olsak bile, 
dikkat etmemiz gereken 
en önemli noktanın 
hava temizliği olduğunu 
unutmamalıyız. Biz her ne 
kadar görmesek de evimiz 
kirli olabilir! Evdeki havanın 
kirli olması da ne yazık ki 
sağlık için büyük bir tehdit. 

EVİNİZİN HAVASINI 
TEMİZLERKEN 
BİLMENİZ GEREKENLER

EVDE YAŞAM | Evinizin havasını temizlerken bilmeniz gerekenler
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DYSON Airwrap Complete 
saç şekillendirici

Airwrap ile aşırı ısı olmadan saçları 
kıvırcık ya da dalgalı yapmak 

mümkün. Ayrıca makine düzleştirme 
ve kurutma gibi yeteneklere de sahip. 

Evinizin havasını temizlerken bilmeniz gerekenler | EVDE YAŞAM

K
irli hava nedeniyle alerjik hastalık-
larla ya da solunum yolu hastalıkla-
rıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hatta 
görünmeyen bakteriler bağışıklık 

sistemimizi bile tehdit edebilir. İşte bu gibi 
durumlardan uzak durmak için evinizin ha-
vasını düzenli olarak temizlemek şart. Neyse 
ki hayatımızın her alanında olduğu gibi bu 
alanda da teknoloji yanımızda.

Evdeki kirli havayı temizleyen en başarılı 
cihazlar tabii ki hava temizleyiciler ve klima-
lar. Eğer sahip olduğunuz klimada bir hava 
temizleme modu varsa, evinizin havasını bu 
mod ile temizleyebilirsiniz ya da tercihinizi 
hava temizleyiciden yana kullanabilirsiniz. 
Bu temizleyiciler yaydıkları güçlü hava akı-
mıyla oldukça başarılı bir hava akışı sağlar 
ve bu sayede temiz havayı tüm odada dolaş-
tırır. Ayrıca serinletme özelliği olduğunu da 
unutmamak gerekiyor. Ne de olsa yaz kapıda!

Odalar ve salon için klima ve hava temizle-
yici ikilisinden biri kullanılabilir. Ancak, peki 
ya mutfak? Günümüzün büyük bir kısmını 
mutfakta geçiriyoruz ve birbirinden harika 
yemekler pişiriyoruz. Buraya kadar her şey 
harika ama mutfaktan yayılan o yemek ko-
kusunu ne yapacağız? Eve yayılan yemek ko-
kusu hem ev halkına rahatsızlık verecek hem 
de hava kalitesine de olumsuz etkisi olacak. 
Dolayısıyla mutfakta davlumbaz ya da aspi-
ratör kullanarak bu kötü kokuları bertaraf 
etmeniz son derece önemli. Eğer evinizde bu 
ikiliden birini kullanmıyorsanız da şimdi göz 
atmanın tam zamanı. Isınan havalarla birlikte 
tüm kokular sizi daha da rahatsız edecektir. 

Klima, hava temizleyici, 
davlumbaz ve aspiratör…
Tüm bunlar teknolojinin hayatımıza getir-

diği kolaylıklar. Ayrıca bireysel olarak da bazı 
noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin, 
evinizin temizliğini düzenli olarka yapmanız 
şart. Ev temizliği, hava kirliliği ile doğru oran-
tılı! Süpürme ve toz alma işleminin düzenli 
olarak yapılması son derece önemli. Ayrıca 
burada HEPA filtreli süpürgeleri tercih etme-
niz de sizin için için faydalı olacaktır. HEPA 
filtreli süpürgeler, çektikleri tozu hapsetme 
konusunda oldukça yeteneklidir.

Hem evinizin dekoruna renk katması hem 
de havayı temizlemesi için birkaç bitki almayı 
da düşünebilirsiniz. Aloe vera, kurdele çiçeği, 
paşa kılıcı, duvar sarmaşığı, devetabanı, ka-
sımpatı gibi bitkiler evin havasını temizleme 
konusunda önemli görevler üstleniyor. Tabii 
bu seçim sırasında evinizde bir evcil hay-
vanınızın ya da küçük bir bebeğinizin olup 
olmadığını göz önünde bulunmanız şart. Bu 
bitkiler onlar için zararlı olabilir. 
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Kahvenizi nasıl seversiniz? | MUTFAKTA YAŞAM

Herkesin hayatında vazgeçilmez bazı içecekleri vardır. Temel 
sıvı kaynağımız suyu saymazsak, kimimiz için bunun kahve 
ve çay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki bu ikiliyi 
sevmeyen birçok insan olsa da eminiz siz de gözünü çay 
ya da kahve içmeden açamayan birçok kişi tanıyorsunuz. 
Hatta belki de o kişilerden biri sizsiniz. Peki, gerçekten iyi bir 
kahve yapmanın püf noktalarını biliyor musunuz? 

KAHVENİZİ 
NASIL SEVERSİNİZ?

MUTFAKTA YAŞAM | Kahvenizi nasıl seversiniz?
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Kahvenizi nasıl seversiniz? | MUTFAKTA YAŞAM

G
ittiğimiz yerlerde sipariş ettiğimiz 
bazı kahvelerin tadı, kabul edelim 
ki, bizi kahveden soğutacak cins-
ten. Bu keyfi evinize taşımak ve 

özelleştirmek için dikkat etmeniz gereken 
bazı noktalar ve sahip olmanız gereken bazı 
yardımcılar var. 

Kahve, güzel yapıldığında sizi diyar diyar 
gezdirebilecek büyülü bir kokuya sahip. 
Şimdi gelin sizlere bu diyarları gezdirecek 
o kokunun peşine düşelim. 

Sadece en tazeler girebilir!
Yeni hasat edilen, taze kavrulmuş kahve 

çekirdekleri aslında bu olayın merkezinde. 
Çünkü, bayatlayan kahve çekirdekleri tüm o 
güzel duyguları başlamadan bitirir. Önceden 
öğütülmüş, süpermarket raflarına konulmuş 
kahvelerden uzak durmanız gerekiyor. Kahve 
yapmak için kullanılan ekipmanın kalitesi 
ne kadar iyi olursa olsun, kötü çekirdekten 
kötü kahve çıkar!

Ekipmanlar temiz kalacak
Ekipmanınızı temiz tutmak, bir sonraki 

demlemenizin de harika olması için oldukça 
önemli. Önceki demlemeden kalanların yeni 
kahvenizi bozmasını istemezsiniz değil mi? 
Kahve makinenizin modeli ne olursa olsun 
onu temizlemek için ekstra özen göstermeniz 
gerekiyor. Her makinenin temizlenmesi için 
kendine has yöntemleri olabilir. Bunun için 
de tabii ki yapmanız gereken şey kullanım 
kılavuzuna sadık kalmak!

İyi bir makine seçin
Piyasada farklı özelliklere ve fiyat etiketi-

ne sahip birçok kahve makinesi bulunuyor. 
Peki, bunlardan hangisi size göre? Filtre 
kahve mi seversiniz, espresso mu? Kapsüllü 

mü, öğütücülü mü? Tüm bunların yanıtını 
öncelikle net bir şekilde vermeniz gerekiyor. 
Espresso makineleri genellikle yüksek basınçlı 
ürünlerdir ve kısa bir zamanda kahvenizi 
hazır eder. Filtre kahve makinelerinde ise 
demleme işlemi uzun sürer. Bunları unut-
mamakta fayda var. 

Makine demişken, diğer kahve demleme 
tekniklerine de bakmak gerekiyor. Popüler 
teknikler arasında Chemex, French Press, 
Aeropess ve V60’ı sayabiliriz.

Chemex ile normalden üç kat ince bir filtre 
kullanmak gerekiyor. Bu filtre üzerinde yavaş 
yavaş dökülecek sıcak su ile hazırlanan kah-
ve yumuşak içimli ve saf aromalı olacaktır. 
Hazırlaması ise 3-4 dakika.

French Press tekniği ile de 4 dakikada kahve 
hazırlamak mümkün. French Press kullanı-
yorsanız, iri öğütülmüş kahve kullanmanız 
bu işin püf noktası. Yine kahvenin üzerine 
eklenecek sıcak su ile işlem tamamlanıyor. 
Filtreyi tutan bastonu ne kadar geç iterseniz 
kahvenin o kadar çok demleneceğini ve kafein 
oranının artacağını unutmayın!

Aeropress’te ise kahve basınç yardımıyla, 
1-1,5 dakikada demleniyor. Burada Aerop-
ress’in görevi vakum oluşturarak, suyun 
kahve parçacıkları arasından geçmesini ve 
demlenmesini sağlamak. 

V60 da külahın içine filtre konularak ve 
üzerine sıcak su eklenerek hazır edilen bir 
kahve tekniği. 

Gördüğünüz gibi 5 harfli kısacık bir ke-
lime olan kahve, aslında kocaman bir ok-
yanus. Buradaki en kritik nokta her zaman 
çekirdekler! Geri kalan her şey sizin damak 
zevkinize bağlı.

Afiyet olsun.
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Yaz sebzelerini pişirmenin püf noktaları | MUTFAKTA YAŞAM

Yaz aylarıyla beraber masalarımız, sofralarımız 
da şenlenecek. En lezzetli ve taze sebzelerle 
zenginleşen lezzetli tarifl ere doyum olmadığını 
hepimiz biliyoruz. Peki yazın pazar tezgahlarını, 
market rafl arını dolduran taze taze renk renk 
sebzleri pişirmek için bilmemiz gereken 
püf noktaları var mı? 

YAZ SEBZELERİNİ 
PİŞİRMENİN 
PÜF NOKTALARI

MUTFAKTA YAŞAM | Yaz sebzelerini pişirmenin püf noktaları
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Yaz sebzelerini pişirmenin püf noktaları | MUTFAKTA YAŞAM

Sebzeler de marine olur
Marinasyon işleminin sadece etler için 

olduğu yanılgısına kapılmayın. Doğru 
soslarla sebzeler de çok lezzetli yemeklere 
dönüşebilir. Özellikle de yaz aylarının 
vazgeçilmesi mangallar ve ızgaralar söz 
konusu olduğunda, zeytinyağı, limon, 
beğendiğiniz baharatlarla beraber marine 
edip 1-2 saat buzdolabında bekleteceğiniz 
sebzeler, tabağa ulaştığında lezzetine do-
yamayacaksınız.

Bamyaları fırında 
denediniz mi?
Yaz aylarının en lezzetli sebzelerin-

den olan bamya, sulu yemeklerde jölesi 
nedeniyle çoğu insanın ön yargılarının 
kurbanı olabilir. Ama size bir ipucu ve-
relim. Bamyaların baş kısımlarını kesin 
ve gövdelerini zeytinyağı ile marine edip 
baharatlayın. Ardından fırında çıtır çıtır 
kızarmalarını bekleyin. Bamya sevmeyen 
küçük çocuklarınız bile bir anda, fırınlan-
mış kızarmış bamyaların fanatiği olabilir. 

Tahin sadece pekmezle 
yenmez
Toplumsal bilincimizde tahinin, pek-

mezle karıştırılarak tatlıya dönüştürül-
mesine alışkın olduğumuz için tahin 
zihnimizde hep tatlılarda kullanılan bir 
malzeme gibi yankıyor ama öyle değil. 
Kızarmış veya ızgara sebzelerin üzerine, 
ısıtılmış tahin ve limon suyunu karıştıra-
rak harika bir sos yapabilirsiniz. Bu sosu, 

kızarmış patatese dip sos olarak 
da kullanabilirsiniz. 

Patlıcanlar patatesten 
daha lezzetli kızartma 
olabilir
Patlıcan kızartmasına hepimiz alı-

şığız. Yağda kızaran patlıcan üzerine 
yoğurtlu sos dökülür ve masaya servis 
edilir ya... Ya da diğer sebzelerle beraber 
karışık kızartma olur, hatta şakşuka olur... 
Ama patlıcan dilimlerini önce yumurta ve 
sodadan oluşan sosa sonra da çıtır tavuk 
tozuna batırıp kızarmış yağa bırakmayı 
bir denemenizi tavsiye ederiz. Evet, fish 
finger veya çıtır tavuk kızartır gibi pat-
lıcanları toza bulayıp kızartın. Yaz ak-
şamlarının en vazgeçilmez çerezlerinden 
birine dönüşebilir.  Aynı tarifi, kabak için 
de uygulayabilirsiniz. 

Ketojenik pizza için kabak
Kabak sayesinde, un ve hamur kul-

lanmadan, harika pizzalar hazırlaya-
bileceğinizi biliyor musunuz? Bunun 
için kabakları rendeleyip bir yumurta 
ve az rende kaşarla beraber biraz yoğu-
run. Dilerseniz bu karışıma bir havuç da 
rendeleyebilirsiniz. Ardından karışımı 
yanmaz kağıt üzerine döküp pizza ha-
muru gibi yayın ve fırına verin. Fırında 
10-15 dakika pişmesini bekleyin, katı 
bir kıvam kazanınca çıkarın ve üzerine 
pizza malzemelerinizle domates sosunuzu 
sürün. Ardından tekrar fırına verin, son 

olarak malze-
meler yeterin-
ce pişince üzerine 
rendelenmiş kaşar ser-
pip kaşar eriyene kadar 
birkaç dakika daha fırında 
bekletip çıkarın ve servis yapın.

Kabak dilimleriyle sarma
İnce kabak dilimlerini fırında veya yağ-

da birkaç dakika pişirip yumuşatırsanız, 
farklı lezzetleri sarmak için uygun bir 
malzeme elde edersiniz. Örneğin, küçük 
parmak köfteler, kuşbaşı etler, farklı seb-
ze karışımları, peynirli dolgular vs.. İnce 
kabak dilimleri ile sardığınız bu lezzetleri 
kürdanlarla tutturup isterseniz tavada 
isterseniz mangal veya fırında, keyfinize 
göre pişirebilirsiniz. 
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Drone dendiğinde akla gelen ilk markalardan 
biri olan DJI, iki yılı aşkın bir sürenin geçmesinin 
ardından DJI Mavic Air’in yeni modeli, DJI Mavic 

Air 2’yi duyurdu. Sunmuş olduğu uçuş deneyimi ve 
kamerasıyla dikkat çekmeyi başaran drone, 

bu özellikleriyle profesyonellere 
hitap etmeyi başarıyor.

DJI MAVIC AIR 2

DJI Mavic Air 2 | OBJEKTİFOBJEKTİF | DJI Mavic Air 2
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DJI Mavic Air 2 | OBJEKTİF

el kumandası haricinde telefon üzerin-
den verebiliyorsunuz. Ayrıca drone’un 
kamerasından aldığı görüntüyü anlık 
olarak izleyebiliyorsunuz. Görüntüleri 
tamamen kaydettikten sonra direkt olarak 
telefonunuza aktarabilmeniz de mümkün.

Sonuç: Bu dronu 
kimler almalı?
Eğer ki her anlamda başarılı bir drone 

arıyorsunuz bu drone sizin için en ideal 
modellerden biri olabilir. Kamerası ve kul-
lanımı ile birçok imkan sunan drone, uzun 
süre boyunca işinizi fazlasıyla görecektir. 
Çektiğiniz görüntülere siz bile bayılacaksınız! 

M
avic Air 2, dünyanın en akıllı 
ve en güvenli drone’u olarak 
tanımlanıyor. Bunun sebebi 
ise uzaktan kumanda edilirken 

yapay zekadan güç alması oluyor. Yapay 
zeka sayesinde çarpma, kontrolden çıkma 
gibi durumlar önlenebiliyor. 

8K görüntüler çekebiliyor
34 dakika havada kalabilen drone’da 

48 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.8 
diyaframa sahip kamera (Sony IMX586) 
bulunuyor. 

Bu kamera sayesinde drone, normal vi-
deo çekimlerinde 4K çözünürlüğünde ve 
saniyede 60 kare videolar kaydedebiliyor. 
4K / 30 FPS’de HDR desteği sunuluyor. 
Full HD çözünürlükte ise saniyede 240 
kareye kadar çıkarak ağır çekimler ya-
pabilmeniz mümkün.

Ayrıca çektiği fotoğrafların çözünürlüğü 
ise 48 Megapiksel’e çıkabiliyor. Bunların 
yannı sıra 8K çözünürlükte time-lapse 
görüntüler oluşturmanıza imkan tanıyor.

Kamera tarafında yapay zekanın gü-
cünden faydalanılıyor. Kar, ağaç, çimen, 

gün batımı ve gökyüzü gibi önceden 
programlanan sahne modları arasın-
da otomatik geçiş yapılabiliyor. Bu da 
drone’un kamera performansını ortama 
en iyi şekilde optimize ederken dronun 
kullanım kolaylığını artıran unsurlar 
arasında yer alıyor. 

Peki çektiğimiz görüntülere nereye 
kaydediliyor? Drone’un dahili 8 GB ka-
pasiteli hafızası bulunuyor. Bu hafızayı, 
hafıza kartı ile artırmanız da mümkün.

Örneğin seçtiğiniz bir kulenin otomatik 
olarak takip yapılarak çevresinde dönüle-
biliyor. Bu noktada yapmanız gereken tek 
şey dronu keyifle izlemek oluyor.

Uçaklardan sinyal alabiliyor
Yakınlarda uçak veya helikopter oldu-

ğunda uyaran AirSense teknolojisi ilk 
olarak bu modelde kullanılıyor. Bu sayede 
yakındaki uçak ve benzeri hava araçlarını 
tespit ederek, drone’un başına gelebilecek 
felaketleri önlüyor. Drone’un bir uçak 
kadar yükselme potansiyeli olduğundan 
dolayı oldukça önemli bir özellik olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz.

Gelişmiş pilot yardım sistemi
Nesneleri algılayarak çarpışmaları 

önleyen Gelişmiş Pilot Yardım Sistemi 
– APAS’ın 3.0 sürümü Mavic Air 2’de 
karşımıza çıkıyor. Bu noktada da drone’un 
yapay zekası kendini kanıtlamayı başarıyor. 
APAS 3.0 sayesinde ise drone’u kalabalık 
ortamlarda kullanırken bile sıkıntı yaşa-
mıyorsunuz. Bu yeni sürümün karmaşık 
ortamlarda bile yumuşak hareketler ile 
kazaları önleyebildiği dile getiriliyor.

İlk model ile kıyasladığımızda ağırlık 
430 gramdan 570 grama çıkmış olsa da, 
daha verimli motorlar ve geliştirilen ae-
rodinamik yapı sayesinde 10 kilometre 
menzil sunuluyor. 

Kullanmak için ehliyet şart
Ancak Mavic Air 2’nin 250 gram ağır-

lığı geçmesinden dolayı dolayı ehliyetsiz 
kullanılmadığını belirtmemizde de fayda 
var. Eğer ki bu drone’u kullanmaya iznin 
olsun istiyorsanız ehliyetiniz olmalı.

Drone, DJI’ın her drone modeli gibi 
mobil uygulamasıyla da ön plana çıkıyor. 
Mobil uygulaması sayesinde birçok komutu 

OBJEKTİF | DJI Mavic Air 2

| www.mediamarkt.com.tr | 54 55



Drone ile daha etkileyici videoları nasıl çekeriz? | OBJEKTİF

Sosyal medya fotoğraf ve video 
içeriklerine yoğunlaştı ve kabul 
edelim, drone ile çekilen videoları 
seyretmeye doyum olmuyor. 
Ancak drone ile başarılı bir video 
çekebilmek için birkaç ufak 
detaya dikkat etmek gerekiyor. 

DRONE İLE 
DAHA ETKİLEYİCİ 
VİDEOLARI 
NASIL ÇEKERİZ?

OBJEKTİF | Drone ile daha etkileyici videoları nasıl çekeriz?
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Drone ile daha etkileyici videoları nasıl çekeriz? | OBJEKTİF

yoğun güneş ışığının zararlarını elimine 
eden ND filtreleri gibi filtreleri edinin. 

3Yavaş hareketlerle 
çekim yapın
Drone’lar çok çevik araçlar olabilir 

ama yüksekten çekim yaparken ve çektiği-
niz detaylar uzaktan küçük detaylara dö-
nüşmüşken, görüntünün çok hızlı akması, 
çok hızlı dönüşler, hızlı çekimler seyirci-
nin gözünü yorar ve detayları anlamasını 
zorlaştırır. Bu nedenle drone çekimlerinizi 
mümkün olduğunca düşük hızlarda ve 
çok yumuşak hareketlerle, çok yumuşak 
dönüşlerle yapmaya çalışın.

4Renkleri düzenleyin
Drone kameranız, sinema yönet-
menlerinin kullandığı kalibrede, 

profesyonel seviyede bir kamera değilse, 
kameradan alacağınız ham görüntü-
ler, fazlasıyla soluk renklerde olacaktır. 
Görüntüleri bu şekilde sosyal medyada 
yayınlarsanız, büyük bir etkisi olmaya-
cağını bilmelisiniz. Görüntüleri kame-
radan aldıktan sonra, video düzenleme 
yazılımlarında renklerini düzeltmeli, 
kontrast ve ışık ayarlarını yapmalısınız. 
Böylece daha canlı, daha parlak renkler 
elde edebilirsiniz. Sosyal medyada gördü-
ğünüz o ışıl ışıl renklere sahip etkileyici 
drone videolarının sırrı bu.

5Günün doğru saatini 
bekleyin
Drone çekimlerinizi, günün her sa-

atinde yapmak yerine, güneş ışınlarının 
eğik açıyla geldiği sabah veya akşam güneş 
batışına yakın saatlerde yapmanızı tavsi-
ye ederiz. Böylece, ışığın yerdeki objeler 
üzerinde parlayarak kamerayı zorladığı 
görüntüler yerine, daha sakil bir ışıkta 
çekim yapmış olursunuz. Üstelik nes-
nelerin gölge boyları da büyüyeceği için, 
yukardan bakıldığında boyutları daha iyi 
seçilebilir hale gelecektir ve bu da hava 
çekimini daha etkileyici bir görüntüye 
kavuşturacaktır.

B
ir drone’u alır almaz, Hollywood 
kalitesinde videolar çekmeye baş-
layacağınızı düşünüyorsanız, biraz 
hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. 

Ama bu hedefinize ulaşmak için gereken 
ipuçlarını size vereceğiz. 

1İyi bir drone pilotu olun
Yeni bir drone aldınız ve hemen vi-
deo çekmeye başlamak istiyorsunuz, 

değil mi? Önce bir durun. İlk önce iyi bir 
drone pilotu olmalısınız. Drone’u nasıl 
kontrol edeceğinizi, nasıl uçuracağınızı 
çok iyi öğrenin, saatlerce alıştırma ya-
pın. Bu sırada drone ile kaza yapmaya, 
drone’u düşürmeye de hazır olun. Hatta 
bu yüzden, drone sürmeyi öğrenmeye 
25-50 gr’lık mini drone’ler ile başlama-
nızı tavsiye ederiz. Bu küçük drone’lar, 

alıştığımızdan çok farklı fiziksel etkileri 
hesaplamak zorunda olduğunuz drone 
uçuş dinamiklerini anlamamızı kolaylaş-
tırır. Ardından, üzerinde pahalı kameralar 
olan, daha ağır ve pahalı drone’ları daha 
güvenle uçurabilirsiniz. Gelişmiş dro-
ne’ların “otomatik” uçuş destek sistemleri 
de var, evet, ama bu otomatik sistemlere 
kendinizi teslim etmeden önce drone’ların 
uçuş mekaniklerini manuel olarak öğren-
meniz çok önemli. Otomatik sistemler 
de gün gelir bozulabilir ve siz manuel 
kontrole geçmek zorunda kalabilirsiniz, 
o gün değerli drone’nunuzu kaybetmek 
bir yana, ağır bir drone’un insanların 
üzerine düşmesi, insanları yaralaması, 
araçlara kaza yaptırması riskleri oluşa-
bilir. Bunlar şaka değil. Yarım kiloluk, 1 
kiloluk, 3 kiloluk, 5 kiloluk bir drone, 15 

metre yüksekten kalabalığın içine düşecek 
olursa, bir insanı öldürebilir. O nedenle, 
elinize drone alacağınız zaman, onu ken-
di başınıza nasıl güvenle uçuracağınızı 
bilmek zorundasınız.

2Kamera filtreleri alın
Drone ile çekilen videoların kalitesi 
büyük oranda drone’un üzerindeki 

kameranın teknik özelliklerine bağlıdır. 
Ancak bu kameralar, ağırlık ve maliyet 
gibi sebeplerle, çok fazla kısıtlamalarla 
üretilir. Güneşli bir havada çekim ya-
parken yoğun ışık kameranın aldığı gö-
rüntüyü bozacaktır. Bu bozulmanın bir 
kısmını, video düzenleme yazılımında 
düzeltebilirsiniz ama çok başarılı bir sonuç 
alamayabilirsiniz. O nedenle, en baştan 
önleminizi alın ve drone kameranız için, 

iPhone 11 Pro Max   
Drone çekimlerinde akıllı 
telefonlar da önemli bir 
yere sahip. iPhone 11 
ailesinin en güçlü üyesi 
iPhone 11 Pro Max ise 
her iş gibi bu işin de 
üstesinden gelebilecek 
yeteneklere sahip. 
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Geniş aileler için geniş ekranlı televizyonlar | SES VE GÖRÜNTÜ

Televizyon Türkiye için gerçekten 
vazgeçilemez teknolojiler arasında 
yer alıyor. Televizyondan canlı haber 
bültenlerini, belgeselleri ya da 
dizileri izleyebilen insanlar, TV’lerin 
akıllanmasıyla birlikte Netfl ix, BluTV 
veya Disney Plus gibi platformları 
akıllı TV’lerine bağlayarak geniş 
ekran deneyimini yaşıyor. 

GENİŞ AİLELER İÇİN 
GENİŞ EKRANLI 
TELEVİZYONLAR
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oranla daha uygun fiyatlı kalıyor. Biz 43 
inçten bahsediyoruz ancak aynı TV’nin 
50 inç, 55 inç, 60 ve 65 inçlik versiyonları 
da bulunuyor. Gelelim televizyonun tasa-
rımına, LG ince çerçeveler kullandığı bu 
televizyonunu 103 cm ekran boyutu ile 
kullanıcılara takdim ediyor. Bunun ya-
nında görüntü kalitesi tarafında UHD 4K 
tercih ediliyor, çözünürlük de 3840x2160 
karşımıza çıkıyor. Televizyonun işletim 
sistemi webOS Smart TV ve işlemcisi 
Quad Core Processor. Televizyonun ses 
sistemi ise DTS Virtual:X / Ultra Surround. 
Televizyon şu anda 3.389 TL’ye satılıyor. 

Pazarın liderinden vitesi biraz 
artırmak isteyenler için: 
SAMSUNG 65Q60RA 65 inç 
Smart 4K Ultra HD QLED TV
4K TV’ler sizin için yetersiz ise Sam-

sung’un Smart 4K Ultra HD QLED TV’si 

isteklerinizi karşılayabilir. Elbette bu ürün 
grubu daha az kişiye sesleniyor olsa da 
televizyon deneyimine önem verenlerin 
çok seveceği özellikleri bulunuyor. Televiz-
yon QLED olmasıyla oldukça başarılı bir 
ekran deneyimi sunuyor kullancılarına. 
Tam ekran deneyimiyle birlikte ekran 
boyutunun 165 cm olduğu görülüyor. 
Bunun yanında ise 65 inçlik bir ekran 
ile gelen televzyonun görüntü kalitesi 
ise UHD 4K. Ekran çözünürlüğünde ise 
3840x2160 tercih edilmiş. Televizyon şu 
anda 9.899 TL’ye satılıyor. 

Ben ve ailem 8K’yı hak ediyor 
diyenler için dev ekranlı: 
SAMSUNG 82Q900RB 82 inç 
Smart 8K QLED TV
Geldik bir teknoloji harikası olan 8K 

TV’lere. Gerçekten görüntü kalitesi ve 
çözünürlük noktasında oldukça doyurucu 

olan 8K TV’ler maalesef çok yüksek fiyatlı 
olmasıyla fazla kişiye seslenemiyor. Fazla 
kişiye seslenemiyor ancak 8K bir TV satın 
almayı düşünenler için Samsung Smart 8K 
QLED gerçekten de başarılı geri dönüşler 
alan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. 
Televizyonun dev bir ekranı bulunuyor 
bu ekran 208 cm ve 82 inç boyutlarında. 
Geniş ailelerin gerçekten de hem görüntü 
olarak hem de boyut olarak ihtiyaçlarına 
karşılık verecek olan bu TV’nin elbette 
akıllı olduğunu söylemeye bile gerek yok. 

Televizyonun çözünürlüğü 7680x4320 
olduğunu belirtelim. HDR tarafında Qu-
antum HDR 4000 tercih edilmiş. Akıllı 
televizyon olan bu 8K TV, işletim sistemi 
tarafında TIZEN kullanıyor. İşlemcisi ise 
Quantum Processor 8K. Ses sistemi ise 
60W 4.2Ch. Gelelim en merak edilen kısmı 
olan fiyatına. Bu 8K QLED TV Türkiye’de 
tam tamına 56.699 TL’ye satışa sunuluyor. 

Geniş aileler için geniş ekranlı televizyonlar | SES VE GÖRÜNTÜ

G
eniş aileler için geniş televizyon 
tercih etmek de bir gereklilik 
haline geliyor. Fazla sayıdaki 
aile üyelerinin televizyon izler-

ken aynı düzeyde keyif alması için geniş 
ekranlı televizyonlar tercih edilebilir. Bir-
çok markanın bu istekler doğrultusunda 
hazırladığı TV’leri bulunuyor, bizde sizler 
için uygun fiyatlısından yüksek fiyatlısına 
en iyi geniş ekranlı televizyonları sizler 
için listeledik:

Bütçe dostu: PEAQ PTV 32H0-
NTR 32 inç LED TV  
Televizyonum hem iyi olsun hem de 

bütçe dostu olsun diyen aileler için PEAQ 
PTV gerçekten doğru tercih olabilir. Tele-
vizyonun tasarımı klasık LED TV’ler ile 
benzerlik gösteriyor. Televizyon 81 cm 
genişliğe ve 32 inç ekran boyutuna sahip. 
Görüntü kalitesi noktasında HD-ready 

karşımıza çıkıyorken ekran çözünürlü-
ğünde 1366 x 768 tercih edilmiş. Kontrast 
oranında yüksek ve HDR kullanımlar söz 
konusu. Bunların yanında TV’de 3D ve 
Smart TV özellikleri yer almıyor. İşlemcisi 
de bulunmayan TV’nin A enerji sınıfına 
ait olduğunu belirtelim. Televizyonun 
fiyatı ise 997 TL. 

Biraz daha geniş ekran: 
GRUNDIG 40 VLE 5730 BN 40 
inç FULL HD LED TV
Alman devi Grundig’in bu geniş ek-

ranlı TV’si bütçeyi çok zorlamadan biraz 
daha büyük ekrana kavuşmayı sağlıyor. 
Ekran çerçeve oranına bakıldığında ye-
terli bir deneyim sunan bu televizyonun 
ekran boyutu 102 cm, ekran boyutu ise 40 
inç. Görüntü kalitesinde Full HD tercih 
edilmiş olan televizyonun çözünürlüğü 
1920x1080 şeklinde. İşletim sistemi ta-

rafından Grundig OS kullanılıyorken 
işlemcisinde ise Single Core tercih edilmiş. 
Ses sistemi tarafında ise Dolby Digital 
yer alıyor. Verimlilik sınıfında ise A Plus 
olan televizyon 1.799 TL’ye alıcı buluyor. 

4K TV denemeye ne dersiniz? 
LG 43UM7450 43 inç Smart 
4K Ultra HD LED TV
4K furyası aldı başını gidiyor. Normalde 

4K yayını yapan çok az içerik bulunuyor en 
azından kablolu televizyon yayınlarında. 
İnternet üzerinden 4K videolar, diziler 
veya filmler bulmak mümkün bu sebeple 
TV’niz hem akıllı hem de 4K ise işiniz bu 
noktada çok kolay. Tek bir tık ile yüksek 
çözünürlüklü içerikleri izlemek müm-
kün hale geliyor. Televizyon pazarının 
sevilen simaları arasında yer alan LG’nin 
43 inçlik akıllı 4K Ultra HD LED TV’si 
benzer özellikteki diğer televizyonlara 
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Bong Joon-ho  | SES VE GÖRÜNTÜ

Sizden; müzik, dizi ve sinema kültüründe adından söz ettiren 3 
ülkeyi saymanızı istesek, bu ülkelerden biri hiç kuşkusuz Güney 
Kore olur. Müzik sektöründe öne çıkan grupları, Güney Kore yapımı 
diziler ve fi lmler takip ediyor. Böyle önemli bir kültür, tüm dünyaya 
önemli isimler de katmış durumda. Bizim de Mediatrend’de bu ayki 
konuğumuz Güney Koreli usta yönetmen Bong Joon-ho.

  

BONG JOON-HO

1
969 doğumlu Güney Koreli film 
yönetmeni ve yapımcı son olarak 
Parazit isimli film ile karşımıza çıktı. 
Henüz daha Bong’un yaşamına giriş 

yapmadan Parazit’in başarısına parantez 
açmamız gerekiyor. 92. Akademi Ödülle-
ri’nde En İyi Yönetmen, En İyi Film, En 
İyi Özgün Senaryo ödüllerinin yanı sıra 
Güney Kore adına da En İyi Uluslararası 
Film ödülünü kazanan film, aynı zamanda 

Altın Palmiye ödülünün de sahibi oldu. 
Bong böylece Altın Palmiye kazanan ilk 
Güney Koreli yönetmen ünvanını da aldı. 
Ayrıca Parazit, herhangi bir dalda Akademi 
Ödülü’ne aday gösterilen ilk Güney Kore 
filmi olurken Bong da aynı film ile dört 
ödül kazanan ilk Asyalı oldu.

Parazit’e hafif saygı duruşu niteliğin-
deki parantezimizi kapattıktan sonra biz 
gelelim Bong’a.
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Bong kariyerine, 1996 yılında Seven 
Reasons Why Beer is Better Than a Lover 
filminin senaryo yazarlarından biri olarak 
başladı. Aradan geçen birkaç çalışmanın 
ardından ise  Cha Seung-jae’nin yapımcı-
lığını üstlendiği 2000 tarihli Barking Dogs 
Never Bite ile ilk uzun metrajlı filmini 
yönetti. Ünlü yönetmenin uluslararası 
tanınırlık kazanması ise 2003 yılını bu-
lunuyor. Cinayet Günlüğü isimli film, 
eleştirel ve popüler açıdan başarılı olarak 
beş milyon izleyiciye ulaştı. 

Dediğimiz gibi Cinayet Günlüğü ünlü 
yönetmene uluslararası tanınırlık kazan-
dırdı. Film, Fransa ve ABD gibi ülkelerden 
de çok sayıda olumlu eleştiriler de aldı.

Bong, uluslararası başarılarıyla adından 
söz ettiren bir yönetmen. 2006 yılındaki The 

Host filmi de yönetmen için bir kilometre 
taşı niteliğinde. Ayrıca Kore film endüstrisi 
için de. Cannes Film Festivali’nde prömi-
yeri gerçekleştirilen film, Güney Kore’de 
toplamda 1800 sinemada gösterme girdi. 
Bu da Güney Kore sinema salonlarının 
üçte biri demek. Dolayısıyla ülkede tüm 
zamanların en çok izlenen filmi oldu. 

The Host’u 2008 yılında Tokyo! takip 
etti. Üç farklı hikayenin anlatıldığı filmin 
üç yönetmeninden biri olan Bong, 2009 
yılında ise Mother ile karşımıza çıktı. Fil-
min oyuncularından  Kim Hye-ja ise daha 
sonra Los Angeles Film Eleştirmenleri 
Birliği’nin en iyi kadın oyuncu ödülünü 
aldı. Birçok eleştirmen filmi 2010’un en 
iyi filmleri listesine yerleştirdi.

Bong’un filmlerindeki en ayırt edici özel-

lik, aynı sahne içinde bile gerçekleşebilen ani 
atmosfer değişimleri diyebiliriz. Bong’un 
da bu değişimle ilgili bazı açıklamaları var. 
Ünlü isim bu atmosfer değişimi konusun-
da hiçbir zaman bilinçli davranmadığını 
açıklayarak da dikkatleri üzerine çekmişti. 

Ed Harris, Snowpiercer’ın tanıtımın-
da verdiği bir röportajda Bong’un filmi 
çekerken kurguladığını söylemişti. Bu 
arada Snowpiecer ile 2013 yılında karşı-
mıza çıkan Bong, 2014’te Sea Fod, 2017’de 
Ojka filmleriyle seyircisini selamladı. 
2019 yılına gelindiğinde ise yazarlığını, 
yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği 
Parazit ile bizlere ‘Merhaba’ dedi.

Kariyerine tüm hızıyla devam eden 
Bong’un yeni eserlerini de heyecanla takip 
etmeyi sürdürüyoruz.
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HER BÜTÇEYE UYGUN 
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 

ÖNERİLERİ
Sabit konumda çalışmayan ve bilgisayarı sürekli 

yanında taşıması gereken insanlar için en ideal 
tercih dizüstü bilgisayarlar olacaktır. Biz de bu 

yazımızda herkesin cebine uyacak dizüstü 
bilgisayar modellerini listeliyoruz.

Listemizde dizüstü bilgisayar modellerini düşük, 
orta ve yüksek bütçeli olmak üzere üç farklı 

kategoriye ayırdık. Böylece bütçenize en uygun 
dizüstü bilgisayarı bulabilirsiniz.

Her bütçeye uygun dizüstü bilgisayar önerileri | BİLGİSAYAR DÜNYASI

HP Z3700 Kablosuz Mouse   
Kablolardan kurtulurken, kablosuz 
mouse’u da ihmal etmek olmaz. 16 
aylık batarya ömrü sunan mouse 
modeli 2,4 GHz kablosuz bağlantı 
sizi güven içinde bağlantıda tutar.
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Lenovo Yoga C340
Lenovo’nın Yoga serisi özellikle, katlanabilir ve ikisi bir arada bilgisayar 

modelleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Lenovo Yoga C340 da bu modeller 
arasında yer alıyor. Orta segmente konumlandırılan Yoga C340, temel 
ihtiyaçlara fazlasıyla karşılık veriyor.

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.

Bilgisayarın kalbinde orta segment donanıma yer veriyor. 
Ryzen 5 3500U’dan güç alan bilgisayarda dahili grafik birimi 

bulunuyor. Bu grafik birimi, birçok oyunu düşük grafik ayar-
larında rahatlıkla oynatacaktır. Ayrıca bilgisayarın depolama 
tarafında ise 8 GB RAM ve 256 GB SSD karşımıza çıkıyor.

ASUS X509JB
Asus X509JB, 15.6 inç boyutun-

daki Full HD ekranı ile sunduğu 
deneyimden ödün vermiyor. 

Intel Core i5-1035G1 işlemci-
sinden güç alan bilgisayar, MX110 
ekran kartını beraberin getiriyor. 
Bu ekran kartı birçok konuda kul-
lanıcıların ihtiyaçlarına karşılık 
veriyor. Hatta çoğu oyunu başlan-
gıç seviyesinde dahi oynatabiliyor. 
Bunun yanı sıra bilgisayara 8 GB 
RAM ve 256 GB SSD eşlik ediyor.

Orta bütçeli dizüstü bilgisayar modelleri
Sırada ise orta bütçe ile alınabilecek dizüstü bilgisayar modelleri mevcut. Bu listedeki modeller, birçok 

kişinin işini fazlasıyla görecektir. Bunun yanında çoğu durumda profesyonel kulanımlar için yeterli olacaktır.

Her bütçeye uygun dizüstü bilgisayar önerileri | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Lenovo Ideapad S145
Listemizin en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı 

Ideapad S145 oluyor. 15.6 inç boyutunda HD ek-
ranı ile birlikte çoğu kullanıcının ihtiyaçlarına 
karşılık veren bilgisayar, donanım tarafında da 
aynı başarıyı gösteriyor.

Gücünü AMD A9-9425 işlemcisinden alan bil-
gisayara ekran kartı tarafında ise 2 GB kapasiteli 
Radeon 530 grafik birimi eşlik ediyor. RAM ve 
depolama alanı tarafına baktığımızda ise 4 GB 
RAM ve 256 GB SSD’nin eşlik ettiğini görüyoruz.

Donanımsal olarak internet ihtiyaçlarına 
fazlasıyla cevap veren bilgisayar, düşük sistem 
gereksinimlerine sahip olan oyunları da dü-
şük grafiklerle oynatabilir. Ayrıca bilgisayarda 
SSD’ye yer verilmesi performansı ciddi oranda 
artıracaktır. Daha hızlı bir Windows deneyimi 
sunacaktır.

Düşük bütçeli dizüstü bilgisayar modelleri
Yazımıza ilk olarak düşük bütçeli dizüstü bilgisayar modelleri ile başlıyoruz. 

Bu listemizdeki bilgisayarlar, birçok temel işlevi yerine getirecektir. 

Acer Swift 1
Acer’ın taşınabilirlik odaklı tasarlanan dizüstü bilgisa-

yar modellerinden biri olan Acer Swift 1, tasarımı ile de 
dikkat çekmeyi başarıyor. 14 inç boyutunda ve Full HD 
çözünürlüğündeki ekranı ile de temel ihtiyaçları karşıla-
mak için yeterli oluyor.

Intel® Pentium® N5000 işlemcisinden güç alan bilgisayar, 
4 GB RAM ve 128 GB SSD ile birlikte geliyor. İnternette 
gezinme ve sunum hazırlama gibi temel ihtiyaçları bu 
bilgisayar ile birlikte gerçekleştirebilirsiniz.
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Yüksek bütçeli dizüstü bilgisayar modelleri

16 inç MacBook Pro
Apple’ın en güçlü MacBook modeli olan 

16 inç MacBook Pro, özellikle profesyonel 
içerik üreticiler için tasarımı, ekranı ve do-
nanımı ile bekleneni veriyor.

16 inç boyutunda ekrana sahip olan bil-
gisayar, biraz büyük boyutlara sahip olsa 
da ağırlık ve kalınlık bakımından tatmin 
etmeyi başarıyor. Ayrıca bilgisayarın ekranı 
da oldukça başarılı. Özellikle işi renklerle 
olanlar için, geniş bir renk yelpazesi sunuyor.

Donanım tarafında ise en güçlü MacBook 
olarak ön plana çıktığını söylemiştik. Bunu 
kullanımda da hissettirmeyi başarıyor. 3 
farklı işlemci varyasyonu ile gelen bilgisayar-
da, 16 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor. 
Ayrıca grafik birimi tarafında AMD Radeon 
5300M ekran kartını görüyoruz.

Asus ROG GG531GU
Asus’un en güçlü oyun bilgisayarlarından 

biri olan bu model, 15.6 inç boyutunda ve Full 
HD çözünürlüğünde ekrana ev sahipliği ediyor. 

Bilgisayar, asıl olarak kendisini donanım ta-
rafında gösteriyor. Intel i7-9750H işlemcisinden 
güç alan bilgisayara ekran kartı tarafında ise 
GTX 1660 Ti eşlik ediyor. Bu sayede oyun oynat-
masının yanı sıra profesyonel grafik - tasarım, 
video düzenleme ve modelleme gibi işlemlerde 
de yeteri gücü verecektir.

Bunun yanı sıra bilgisayarda 1TB harddiske ve 
256 GB kapasiteli SSD’ye yer veriliyor. Böylece 
depolama konusunda sorun da yaşamazsınız.
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Oyun için konsol mu, bilgisayar mı? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

OYUN İÇİN KONSOL MU, 
BİLGİSAYAR MI?
“Oyun oynamak için bilgisayar mı, konsolu mu almak 
mantıklı?” sorusunu çok fazla duyuyoruz. Birçok kullanıcı 
da bu sorunun tam olarak cevabını alabilmiş değil ve halen 
daha kararsız. Biz de bu yazımızda hangisini almanız 
gerektiği konusunda yardımcı olacaka bazı avantajları ve 
dezavantajları listeliyoruz. Bakalım, platformlar arasında 
hangisi sizin için ideal olacak?

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Oyun için konsol mu, bilgisayar mı?
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O
yun konsolları, adından da anlaşılacağı 
üzere oyun için üretilen özel cihazlardır. 
Dolayısıyla oyun dışında farklı amaçlar 
için kullanmayı bekleyemeyiz. Bunun 

sebebi oyun konsolların, belirli donanım özel-
liklerine sahip olması ve bu donanımın sadece 
oyuna göre tasarlanmış olmasıdır.

Bu durum birçok avantajı da beraberinde 
getiriyor. Sadece oyun odaklı geliştirilen ci-
haz, bu konuda da en iyi deneyimi sunmayı 
başarıyor. Peki, bunu nasıl yapıyor? Konsollar 
arasında donanım ayrımı olmadığı için oyun 
yapımcıları, oyunlarını her konsol platformuna 
özel olarak uyarlar. Böylece oyunun takılması 
ya da hata vermesi gibi sorunlarla karşılaşılmaz. 
Oyun keyfiniz bölünmez.

Özel olarak geliştirilen oyunlar demişken 
konsollar tarafında platformlara göre bazı özel 
oyunların olduğunu da belirtmemizde fayda 
var. Örnek vermek gerekirse Xbox platformu 
tarafında Forza serisi varken, Playstation plat-
formu tarafında ise God of War gibi oyunlar 
bulunuyor.

Ancak konsolların, bilgisayarlara göre biraz 
daha düşük performans sergilediğini söyle-
yebiliriz. Yani her ne kadar stabil bir oyun 
deneyimi sunacak olsa da çözünürlük ve kare 
hızı bakımından bilgisayarların performansına 
yetişemeyebilir.

Bunun yanı sıra konsolların yeni modelle-
rinin uzun süreli aralıklarla çıkması, sizin bir 
konsolu daha uzun süre kullanabileceğiniz 
anlamına geliyor.

Bilgisayarlar
Bilgisayarların ilk avantajı, oyunun yanı sıra 

birçok iş için de kullanılabiliyor olması oluyor. 
Mesela alacağınız bir bilgisayar ile birlikte inter-
nette de dolaşabilirsiniz ve birçok uygulamayı 
da kullanma şansına erişebilirsiniz. 

Konsollar kısmında özel olarak geliştirilen 
oyunlardan bahsetmiştik. Bilgisayar tarafında 
da böyle bir sorun yok. Yani her oyunu istis-
nasız bir şekilde Windows platformunda da 
oynayabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra yine bilgisayarlara özel ola-

rak geliştirilen oyunlar da mevcut. Bunların 
başında CS: Go, Dota 2 ve benzeri oyunlar 
yer alıyor. Genelde çevrimiçi ve çok oyunculu 
oyunların bilgisayar tarafında daha ağır bas-
tığını görüyoruz.

Oyun performansı konusuna gelecek olursak 
bu konuda stabil bir performans deneyimi vaat 
edilmiyor. Yani oyun konsollarında yaşadığı-
nı deneyimden biraz daha farklı bir deneyim 
yaşayabilirsiniz. Çünkü bilgisayar tarafında 
binlerce farklı donanım çeşidi görebilirsiniz. 
Oyunlar, bu donanımlara göre tek tek bir şekil-
de geliştirilmiyor. Yani sorun yaşamanız daha 
yüksek ihtimaller arasında yer alıyor. Tabii bu 
sorun yaşayacağınız anlamına da gelmiyor.

Bilgisayarın bir diğer avantajı da sürekli ola-
rak yükseltme şansınız olması. Yani bilgisayarı 
satın aldıktan sonra, örneğin RAM’in yetersiz 
kaldığı yerlerde RAM takviyesi yapabilirsiniz. 
Hatta masaüstü bilgisayar alırsanız işlemci 
ve ekran kartı gibi donanımları da rahatlıkla 
yükseltebilmeniz mümkün.

Klavye ve Fare ile 
Oyun Keyfi Bir Başkadır
Konsol ve bilgisayarı birbirinden ayıran detay 

ise oynanış biçimi oluyor. Birinde oyunları yal-
nızca kontrolcü ile oynarken diğerinde klavye ve 
fare de kullanabiliyorsunuz. Bu noktada hangi-
siyle daha rahat ettiğinizi düşünmeniz gerekiyor.

En Önemli Konulardan Biri: Fiyatlar
Bilgisayar ya da oyun konsolu tercihi yapar-

ken fiyat da en önemli faktörlerden biri oluyor. 
Bilgisayar toplarken ya da hazır bilgisayar satın 
alırken geniş fiyat aralığında modeller olduğunu 
göreceksiniz. Ancak oyun konsollarına kıyasla 
çok daha yüksek fiyatlı olduklarını rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

Benim amacım yalnızca oyun oynamak, bir 
de sıkıntı yaşamak istemiyorum, bilgisayara 
da ihtiyacım yok diyorsanız cevap belli. Ama 
bilgisayarın sunmuş olduğu avantajlar da çok 
önemli. Bu yazıyı okuduktan sonra isteklerini-
zi düşünün ve iki cihazı da gözünüzün önüne 
getirin. Yüksek ihtimalle sonuca varacaksınız.
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PEAQ PTV 32 inç LED TV     
Oturma odanızda kendinize mütevazi bir alan 

oluşturmak istiyorsanız, 32 inçlik PEAQ PTV tam 
size göre. Uydu alıcılı olan TV sayesinde ekstra bir 

alıcıya da ihtiyacınız yok. 

Into The Night | EĞLENCE DÜNYASI

Netfl ix’in yeni dizisi Into The Night, ilk sezonuyla 
platformda yerini aldı. Into The Night Netfl ix’te, 
‘’Güçlü, Sürükleyici ve Duygusal’’ bir dizi olarak 
konumlandırılıyor. Bunun yanında dizi ‘’Kıyamet Günü 
senaryosu ve Gerilim’’ kategorilerinde de sıralanıyor. 

NETFLIX’İN YENİ FIRTINASI 

INTO THE NIGHT

EĞLENCE DÜNYASI | Into The Night
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93

Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

P
olonyalı yazar Jacek Dukaj’ın The 
Old Axolotl romanından uyarla-
nan Belçika yapımı olan ve altı 
bölümlük dizi, bilim kurgu öncü-

lünü şüpheli dramatik bir mekanizma ile 
birleştiriyor: ‘’Güneş herkesi öldürüyor, 
bu yüzden bir uçak insanı kurtarabilir’’

Kurtarabilir mi?
Aslında klasik kıyamet günü aksiyon-

dan esinlenen yabancı dizinin Türkiye’de 
popüler olmasını sağlayan şey kesinlikle 
oyuncu kadrosunda yer alan Türk oyuncu 
Mehmet Kurtuluş. Oyuncu daha öne yine 
bir Netflix dizisi olan Hakan Muhafız’da 
yer almıştı. Oyuncu elbette bunlarla sı-
nırlı bir kariyere sahip değil, 4 farklı dili 
akıcı konuşan oyuncu aynı zamanda 
uluslararası birçok filmde yer aldı. Bu 
noktada gerçekten çok başarılı bir film ve 

dizi kariyerine sahip olduğunu söylemek 
mümkün. 

Into The Night dizisinde de Ayaz ka-
rakteriyle karşımıza çıkan oyuncu dizinin 
Türkiye’de en popüler yapımlar arasında 
yer almasını da sağlamış görünüyor. Dizi 1 
Mayıs 2020 tarihinde yayımlandığından beri 
en çok izlenenler arasında yerini koruyor. 

Gelelim dizisinin konusuna:
Into the Night fantastik bir hikaye kur-

gusuna sahip. Dizinin ana teması güneş 
ışınlarının insanlara artık zarar vereceği 
ve geceye doğru gitmenin zorunluluğu 
üzerine kurulu. NATO’da çalışan bir 
askerin uçağı (güneşten) uzaklaştırmak 
için kaçırmasıyla dizi başlıyor.

Dizi farklı bir kıyamet senaryosuna 
dayanıyor. Güneşin insanları öldürme-
ye başladığı bir zamanda sürekli gece 

içerisinde uçak yolcuğu yapan bir ekibin 
hikayesi ele alınıyor. Elbette uçak ve yol-
culuk konusu üzerine odaklanıldığı için 
hikayede farklı milletlerden insanlar da 
yer alıyor. Dizide Osman isminde Faslı 
Müslüman bir karakter bulunuyorken, 
bir diğer yandan NATO’da çalışan İtalyan 
asken, Türk karakter ve birçok yolculuk 
yapan insan bulunuyor. 

Dizinin ilgi çekici kısımları arasında 
olan uçaktaki yolcular ve onların hika-
yesininin detaylı anlatılması, 6 bölümden 
oluşan mini dizi tadındaki Into the Ni-
ght’ın sürükleyici hikayesi ile bir çırpıda 
bitirilebilecek diziler arasında yer alma-
sını sağlıyor.  İkinci sezonu sabırsızlıkla 
bekliyoruz. 

Dizinin en akılda kalıcı repliği ise : 
‘’Buradan çıkamazsak güneş doğunca 
hepimiz öleceğiz!’’

EĞLENCE DÜNYASI | Into The Night
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John Wick 3 
yayımlanmadan kısa bir 

süre önce Bithell Games’in 
yeni oyunu John Wick 

Hex ile bizzat John Wick 
olmaya imkan tanıyan 

oyununu tanıtmıştı. 
Oyunun yayımlanan ik 
videosunda da açıkça 

görüldüğü gibi daha çok 
grafi kleriyle ve farklı 

tasarımıyla John Wick Hex 
büyük ilgi çekmişti. 

John Wick Hex | EĞLENCE DÜNYASI

RAMPAGE Meepo Plus 
oyuncu seti  

Windows, IOS, Linux işletim 
sistemleriyle uyumlu oyuncu 

seti, oyun klavyesi, mouse, pad 
ve kulaklık ile geliyor.

EĞLENCE DÜNYASI | John Wick Hex
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O
yun konsollara, PC’ye ve Mac’e 
çıkmıştı hatta PC ve Mac için 
Epic Games’e özel olarak geti-
rileceği açıklanmıştı. Bunun 

ardından oyun 8 Ekim 2019 tarihinde bu 
platformlarda çıkış yaptı ancak PlayStation 
4 için bu yılın Mayıs ayı beklendi. Oyun 
5 Mayıs 2020 tarihinde resmi olarak PS4 
konsolları için satışa sunuldu. 

Oyundan John Wick 3 filminin benzeri 
bir aksiyon bekliyorsanız hayal kırıklığı 
yaşayabilirsiniz ancak oyunda kullanılan 
neon renkler ve grafikler aynı zamanda 
hikaye oldukça başarılı, bunu söyleyebi-
liriz. Pasif aksiyon odaklı strateji oyunu 
John Wick Hex, şüphesiz aksiyonu bera-
berinde getiriyor. Bunun yanında oyunun 
oynanışı biraz farklı. 

Oyun, “aksiyonla yoğurulmuş satranç” 
olarak tanımlanıyor. Oyunun bu tanım-
lamayı ziyadesiyle hak ettiğini söylemek 
gerekiyor zira oyunun içinde düşünerek 
yapmanız gereken hamleler bulunuyor, 
bu da stratejiyi de içinde barındırıyor 
olmasından kaynaklanıyor. 

John Wick Hex’in hikaye temellerine 
elbette filmler oturtulmuş. Bu sebeple 
oyunda her bir sahne filmin içinden çıkmış 
gibi hissettiriyor. Yapacağınız hamleler 
ise oyunun gidişatını değiştiriyor. “Eğer 
ben John Wick olsam bu durumda ne ya-
pardım ki?’’ sorusuna hem çok hızlı hem 
de mantıklı bir şekilde cevaplandırmanız 
gerekiyor. 

Oyunda içinizdeki Baba Yaga’yı uyan-
dırmalı ve oyunda ilerledikçe yeni silah-

lar, kıyafetler ve keşfedilecek mekanlara 
ulaşmalısınız. Oyunda genellikle 4 üyeden 
oluşan bir ekibiniz olurken birçok uzaylı 
düşmanı ele geçirmeniz gerekiyor. John 
Wick Hex biraz farklı çünkü John Wick 
insan düşmanlarını tek başına ele geçir-
mek zorunda! Tek oyunculu olan oyunda 
çevrim içi bağlanarak oynama şansınız bu-
lunmuyor. Bunun yanında DUALSHOCK 
4 titreşim işlevini kullanabiliyorsunuz. 

John Wick Hex, filmlerin stilini eşsiz bir 
sanat tasarımıyla tamamlıyor. Son olarak, 
oyunda Ian McShane, Lance Reddick ve 
Troy Baker gibi isimlerin seslendirme 
yaptığını görüyoruz. 

Oyun Türkiye’deki PlayStation Store 
üzerinden 84 TL’lik bir fiyat etiketiyle 
karşımıza çıkıyor.

EĞLENCE DÜNYASI | John Wick Hex
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