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TATİL HEYECANI
Bu yıl her zamankinden farklı bir bayram, her zamankinden
farklı bir tatil atmosferi bizleri bekliyor. Biz de Mediatrend
Ağustos sayısında değişen düzene ayak uydurmanız ve ritmi
yakalamanız için gereken tüm tüyoları sizlerle paylaşıyoruz.
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BAYRAM

S

ıcak yaz günlerinin en güzel zamanlarındayız. Güneş
en tepede bizlere en güzel yüzünü gösteriyor. Ağustos
ayının sıcaklığı ve güzelliğinin yanında bizler için bu
yıl, bir güzel yanı daha var; Kurban Bayramı. Bu yıl 29
Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı, 3 Ağustos’a kadar devam ediyor. Ağustos ayının ilk günlerinde kutladığımız bayram
ile birlikte biz de yeni sayımızı bayrama ithaf ettik diyebiliriz!
Bu ay ana konumuz: Bayram.
Hayatımıza 2020 yılıyla birlikte birçok alışmadığımız kavram girdi. Sosyal mesafe, maske ve #EvdeKal bunların başında
sayılabilir. Kurban Bayramını da normalleşme süreci içinde
yaşadığımız için tüm bu kavramlara dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Biz de ana konumuzda ‘Sıfır risk ile kavuşmak
mümkün!” diyoruz ve Bayramda ve pandemi boyunca video
konferans ve mesajlaşma uygulamaları ile bayramlaşmayı tercih
edenler için birçok farklı seçenek sunuyoruz. Ayrıca eğer evde
vakit geçirmeyi tercih ediyorsanız yine Bayram ve Ağustos
boyunca izleyebileceğiniz alternatif dizi, film ve belgesel kaynakları sayfaların arasında sizleri bekliyor. Son konumuz ise ne
yapacağını bilemeyenler için. Tatili verimli değerlendirmenin
birçok yolu var, bu yollar da yine sizleri bekliyor.
Mobil Hayat köşesinde de bu yıla damga vuran bir telefon
modelini mercek altına alıyoruz; iPhone SE 2020. Apple’ın iOS
ekosisteminde yeni nesil bir telefon kullanmak isterken, yüksek
bütçelere çıkmayı tercih etmeyen tüketiciler için geliştirdiği
iPhone SE 2020, iPhone 8 kasasında ve iPhone 11 ailesi İşlemcisiyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu ay da yine bir fenomen röportajı sizi bekliyor. Bakalım, hayatlarını Instagram’dan takip

ettiğimiz kişiler, teknoloji ile ne kadar içiçe bir hayat geçiriyor?
Gezi köşemizde ise Türkiye’nin en sakin tatil fırsatlarını sizler
için bir araya getiriyoruz. Başta da söylediğimiz gibi normalleşme sürecindeyiz. Dolayısıyla tatile bile gitsek en sakin rotaları
tercih etmemiz son derece önemli. Bu yüzden, eğer henüz plan
yapmadıysanız bu listeye göz atmayı unutmayın!
Objektif köşemizde sizleri birçok ipucu bekliyor. Hem en güzel yaz fotoğraflarını hem de en iyi ücretsiz online fotoğrafçılık
kurslarını öğrenmek için sayfaları karıştırmanız yeterli. Bu yazı
bir fotoğraf uzmanı olarak bitirmek için ilk adımı atabilirsiniz.
Evlerimizde çok daha fazla vakit geçirdiğimizi artık defalarca
söylemiş olduk. Bu yüzden evde yaşam tüyoları da çok daha
önemli hale geldi. Çocuklarımızı dışarı yollasak bile aklımız artık
çok daha fazla onlarda kalmaya başladı. Bunun için elimizde
çok kıymetli bir nimet var; Teknoloji. Teknoloji ile çocuklarımızı güven altına alacak ipuçları için sayfaları karıştırmaya
başlayabiliriz. Bu köşedeki bir diğer konumuz ise dikey şarjlı
süpürgeler. Hayat hızlandı. Artık her şey pratik hale gelmeye
başladı. Bu tempoda süpürge işlerini de hızlıca halletmek için
dikey şarjlı süpürgeler daha büyük önem taşıyor.
Mediatrend Ağustos sayısı tabii ki sadece bu konularla sınırlı
değil. Ses ve Görüntü, Bilgisayar Dünyası ve Eğlence Dünyası
köşelerinde yine birbirinden eğlenceli ve bilgi verici konular
sizleri bekliyor.
Biz hazırız, eğer siz de hazırsanız başlayalım!
İyi okumalar...
MediaMarkt Türkiye
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TÜRKİYE’NİN EN SAKİN
TATİL ROTALARI
Pandemi nedeniyle çok ilgi gören kalabalık sahil bölgelerindeki yaz tatili
geleneğimize bu sene biraz mola vermek zorundayız. Hem sağlık riskleri
nedeniyle hem de sahil bölgelerindeki yasal düzenlemeler nedeniyle eskisi
gibi kalabalık rezervasyonlara imkan olmayacak. Dolayısıyla, bu yaz kafa
dinlemek, tatil yapmak, yaşadığımız yerden biraz uzaklaşmak için ülkemizin
diğer güzelliklerini keşfe çıkacağımız, daha sakin, daha koşturmacasız, daha
az insanla karşılaşacağımız tatil planlarına ihtiyacımız var. İşte alternatiﬂer.
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Kars/Erzurum

Kışın karlar altındaki demir yolunda Doğu Ekspresi ile popüler olan yolculuğun son durağı
Kars, aslında yaz mevsiminde de çok sakin ve turistler için ideal bir şehirdir. Kars’taki üniversitenin öğrencileri yaz mevsimlerinde evlerine gittiği için yörenin esnafı ekonomik olarak
turistlere daha fazla odaklanır. Bölgedeki kültürel mirası gezip tanıyabileceğiniz turları da önceden organize ederek Kars’ta geçireceğiniz birkaç gün, çok keyifli ve dinlendirici olabilir. Aynı
şekilde, kış sezonunda kayak turizmi için hizmet veren Erzurum otelleri bu yaz, doğa gezileriyle
birleştireceğiniz sakin ve konforlu bir tatil imkanı sunuyor.
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Dilek Yarımadası

Aydın’da Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yer
alan Dilek Yarımadası, Türkiye’nin en güzel ve bakir
bölgelerinden biri. Zaten Milli Park olarak korunmaya
alınmasının da arkasında bu gerçek yatıyor. Bölgeye
yakın konaklama tesislerinde rezervasyon yaptırabilirsiniz ve tatilinizi Dilek Yarımadası’nın eşsiz plajlarında,
doğal güzellikler arasında dinlenerek geçirebilirsiniz.

Salda Gölü

Burdur’da, beyaz kumuyla meşhur
ve Türkiye’nin Maldivler’i olarak
adlandırılan Salda Gölü doğayla iç
içe tatil yapmak isteyenlerin gözdelerinden biri. Gölde suya girebilir
beyaz kumlarında dinlenme fırsatı
bulabilirsiniz. Gölün yakınlarındaki
konaklama tesislerinde de geceleyebilirsiniz. Ayrıca, çevre köylerden
gelen kadınlar göl çevresinde börek
açıyor, gözleme yapıyor, yiyecek ve
içecek hizmeti veriyorlar. Bölgeye
gitmişken, 7 Göller bölgesinin şahane
göllerini gezebilir, UNESCO Dünya
Mirası Listesi’ndeki Sagalassos Antik
Kenti, İnsiyu Mağarası gibi yerleri de
ziyaret edebilirsiniz.

Kabak Koyu / Faralya

Kabak koyu aslında çok popüler bir lokasyon olmasına rağmen,
karadan ulaşımının çok kolay
olmaması nedeniyle, kalabalık
olmadan bir çadır tatili yapabilmeniz için iyi bir fırsat sunuyor.

8 | www.mediamarkt.com.tr
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Artvin/Şavşat

Dağlık yolları nedeniyle ulaşımı zor
bir ilçe olan Şavşat aynı zamanda Yavaş
Şehir ünvanıyla Türkiye’nin ve dünyanın
sakinliği ve doğal güzelliği tescilli bölgelerinden biridir. Bölgede otel ve konak-

Türkiye’nin en sakin tatil rotaları | GEZİ

lama imkanları kısıtlı olsa da yok değil
ve doğru zamanlamayla bir rezervasyon
yapabilir, özel aracınızla da seyahat etmeyi tercih ederseniz, yemyeşil ormanların
içinde serin Karadeniz havasının tadını

çıkarabilir, ruhunuzu biraz dinlendirme
fırsatı bulabilirsiniz. Gitmişken, kalabalık
olmayan saatlerde, Seyir Tepesi’nin harika manzarasında yemek yemeyi veya
kahvaltı yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Olimpos- Adrasan

Antalya Adrasan’daki Olimpos bölgesi, kütük evleriyle ve doğal plajlarıyla, daha sakin bir tatil yapmak
isteyenlerin tercihi olur. Genellikle gençlerin çok
yoğun ilgi gösterdiği Olimpos bölgesi, bu sene toplu
taşıma imkanının sınırlı olması nedeniyle, otomobille
ulaşmak isteyenler için biraz daha “sakin” olabilir ama
elbette rezervasyon yapmadan gitmemeniz gerekiyor.

Gökçeada ve Bozcaada

Çanakkale Boğazı’nın çıkışındaki
iki adamız, yaz aylarında çok hızlı
yükselen nüfusu ile dikkat çeken,
kalabalık bir tatil merkezidir. Ancak
bu sene pandeminin etkisi ve hijyen
şartları nedeniyle ada nüfusunun
çok daha az olacağı düşünülüyor.
Eğer telefonla rezervasyon yaptırıp
yer bulabilirseniz, bu iki izole ada
ve çevresindeki sakin plajları, birkaç
gün boyunca kafanızı dinlemek için
harika bir fırsat sunabilir.

10 | www.mediamarkt.com.tr
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2020’NİN
DİKKAT ÇEKENİ
iPHONE SE
Apple’ın Nisan ayında kullanıcılara tanıttığı yeni
uygun ﬁyatlı iPhone modeli, çıktığı ilk günden bu yana
dikkatimizi çekmeyi başarmıştı. 4.7 inç ekranlı
iPhone’ları özleyenler için oldukça farklı bir deneyim sunan
cihaz, performansıyla da oldukça konuşuldu. Biz de sizler için
bu cihazı uzun süre deneyimledik. Sizlerle de Apple’ın iPhone SE
2020 modeliyle ilgili tüm detaylarımızı paylaşmak istiyoruz.
12 | www.mediamarkt.com.tr

| 13

MOBİL HAYAT | 2020’nin dikkat çekeni iPhone SE

A

pple’ın 15 Nisan’da ansızın karşımıza çıkardığı yeni iPhone modeli, 2016 yılından sonra dört yıl
gibi bir süre tekrar ismini duymadığımız iPhone SE serisine ait oldu. 2016
yılında iPhone 5S kasasıyla sunulan ilk
iPhone SE’nin ardından, bu yıl da iPhone
8 ailesine benzer bir kasa yapısıyla iPhone
SE 2020 karşımıza çıktı. Cihaz 4.7 inç bir
ekrana sahip olmasına rağmen gerçekten
güçlü performansıyla karşımıza çıkıyor.
Gelin bu detaylara beraber bakalım.

14 | www.mediamarkt.com.tr

Uygun fiyatlı yeni iPhone SE, 4.7 inç
büyüklüğündeki LCD ekranı ile 1334x750
piksel çözünürlük sunuyor. Retina HD
olarak karşımıza çıkan ekran 326 ppi
piksel yoğunluk oranıyla da, oldukça iyi
bir deneyim sunuyor. Ek olarak 1400:1
seviyesinde kontrast oranına sahip ekran,
625 nit parlaklığa kadar da ulaşabiliyor.
İlk olarak bu tip bir iPhone tasarımını
iPhone 6 ile görsek de cihazın tasarım
çizgileri iPhone 8 ailesiyle neredeyse aynı.
Aynı olmayan bir şey var. iPhone SE 2020,
iPhone 8 boyutunda olsa da, iPhone 11 se-

2020’nin dikkat çekeni iPhone SE | MOBİL HAYAT

risine güç veren Apple A13 Bionic işlemci
ile karşımıza çıktı. 7nm’lik fabrikasyon
süreci ile üretilen işlemci, 2.65 GHz saat
hızına da ulaşabiliyor.
Küçük bir telefon alıyorsunuz gibi gözükse de, gerçekten boyutuyla ters orantılı
performans sunan bu cihaz günümüz teknolojisini de yakalıyor diyebiliriz.
Resmi olarak açıklanmayan bilgilere
göre ise cihaz 3 GB RAM’e sahip. Ayrıca
64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç
farklı depolama seçeneği ile de karşımıza
çıkıyor.
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Kamerası ile büyük
modellerine kafa tutuyor!

iPhone SE 2020 donanım tarafında
önemli özelliklerle gelse de, kamera tarafında da büyük modelleriyle yarışabilecek
durumda. Telefonun arka tarafında 12
Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram
açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Bu
kamera yazılımsal olarak portre modu
özelliği sunarken, altı bileşenli lens yapısı
ile de 5 kata kadar dijital yakınlaştırma
yapabiliyor. Ayrıca gece çekimleri için
True Tone LED flaş da diğer modellere
göre oldukça güçlendirilmiş diyebiliriz.
Arka kamerayla 4K 60 FPS video kaydı
gerçekleştirebilen cihaz, optik imaj sabitleyici desteğiyle de sarsıntısız videolar
ortaya çıkartabiliyor. Ön tarafta ise 7
Megapiksel’lik kamera f/2.2 diyafram ile
karşımıza çıkıyor. Ayrıca ön kamera ile
de portre modlu fotoğraf çekilebilirken,
1080p 30 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz.
Wi-Fi 6, Gigabit LTE ve eSIM teknolojisinin kullanılabildiği ülkelerde çift SIM

2020’nin dikkat çekeni iPhone SE | MOBİL HAYAT

desteği bulunan telefon, ikinci nesil Touch
ID parmak izi okuyucuyla da karşımıza
çıkıyor. 5W şarj adaptörü ile kutudan çıkan
cihazın hızlı şarj ve kablosuz şarj desteğinin olduğunu da vurgulamak gerekir. Bu
noktada tabii ki hızlı şarj için ekstra bir
şarj adaptörü almanız gerekiyor.
Tabii ki, her güzel cihazın iyi yanlarının
yanı sıra ufak tefek kötü yanları da bulunabiliyor. 1821 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen cihaz, maalesef günümüz
şartlarındaki şarj süresiyle biraz üzüyor.
Yeni iPhone SE bir günlük bir kullanım
süresi sunsa da, cihazı yoğun kullandığınız
dönemlerde günde ekstra olarak bir kez
daha şarj etmeniz gerekebilir.

TTEC AlumiSlim
taşınabilir şarj cihazı
5.000 mAh’lik batarya ile
iPhone SE 2020 gibi 1.821
mAh batarya kapasitesine
sahip bir telefonu yaklaşık
2 kez şarj edebilirsiniz.

16 | www.mediamarkt.com.tr
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ZEYNEP ZOR
VE TEKNOLOJİ
Sosyal medya ve seyahat denince
akla gelen önemli isimlerden Zeynep
Zor, teknoloji ile tüm ilişkisini bizlerle
paylaştı.

S

osyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Bununla
birlikte, sosyal medya fenomenleri de bizler için oldukça önemli
hale geldi. Artık onları daha yakından ve en gerçek halleriyle tanımak istiyoruz. Teknolojiyi nasıl kullandıklarını da merak ediyoruz.
Biz de sizler için sosyal medyanın güzel ismi Zeynep Zor’u daha yakından
tanıyalım istedik. Samimi ve kendine has tarzıyla tanınan Zeynep Zor’a
teknoloji hakkında birkaç soru sorduk. Bakalım Zeynep Zor’un hayatında
teknoloji nasıl bir yer ediniyor?

18 | www.mediamarkt.com.tr
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Seyahate olan ilgini biliyoruz, peki hayatında teknolojinin önemini puanla desek,
10 üzerinden kaç puan verirsin?
Seyahati sevmekle birlikte teknolojiyi de
seviyorum ve teknoloji tüm yapacaklarımı
oldukça kolaylaştırıyor. İşimin temelinde de
teknoloji olmasından dolayı hayatımda önemli bir yere sahip diyebilirim. Puanlandırmak
gerekise 10 üzerinden 8 puan verebilirim.
İlk kullandığın teknoloji neydi? Kaç yaşındaydın? Yine bununla bağlantılı olarak

20 | www.mediamarkt.com.tr

Aslan, teknoloji ile tanıştı mı? Onun ilk
kullandığı teknolojik cihazlar neler oldu?
Aslan’ın teknolojiyi kullanma süresi konusunda nasıl ilerleme sağlıyorsun?
Hayatımın ilk teknolojilerinden birisi Nokia 3310 olmuştu. Aynı dönemlerde bilgisayar
da kullanmaya başlamıştım. Ama hayatımın
bir döneminde bu kadar teknolojiye bağlanacağım aklıma gelmezdi.
Aslan şu anda birçok teknolojik aleti kullanıyor diyebilirim. Şifre açma, YouTube içerisinde gezinme ve bazı oyunları kolaylıkla

kullanabiliyor. Süre konusunda kısıtlamaya
çalışıyorum ve günlük 35 dakikadan fazla
kullanmasına izin vermiyorum. Bu süreci de
yakından takip ediyorum. Ayrıca yanında
yetişkin biri yokken de kullandırmamaya
özen gösteriyoruz diyebilirim.
İlk akıllı telefonunu ne zaman aldın?
İlk akıllı telefonum BlackBerry marka bir
cep telefonuydu. Yanlış hatırlamıyorsam
üniversitenin ilk yılında BlackBerry kullanıyordum. Sonrasında iPhone kullanmaya
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başladım. Halen de iPhone kullanmaya
devam ediyorum.
Hayatında olmazsa olmaz dediğin bir
teknolojik ürün var mı? Neden?
Fotoğraf makineleri benim hayatımın vazgeçilmez teknolojilerinden biri diyebilirim.
Canon markasını çok seviyorum ve birçok
farklı lens ile de kameraları kurcalamayı se-

22 | www.mediamarkt.com.tr
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viyorum. Ekstra olarak Go Pro kullanıyorum
ve seyahatlerimde anılarımızı ölümsüzleştirdikleri için kameralara ilgim oldukça fazla.

Tarzımı akıllı saatlerle oluşturduğumda bir
şeylerin tam olduğunu hissedemiyorum. Akıllı
saatler daha sportif duruyor kombinlerimde.

Akıllı saat mi, klasik saat mi? Neden?
Genellikle klasik saat kullanmayı tercih
ediyorum. Akıllı saatleri daha çok spor yapanlar tercih ediyor ve ben yaşam tarzı olarak
klasik saatlere daha ait hissediyorum kendimi.

En çok vakit geçirdiğin teknolojik ürün
nedir? Ne kadar kullanıyorsun?
iPhone’um ve MacBook’um diyebilirim.
Geceleri bilgisayarım üzerinden dizi izlemeyi seviyorum ve her akşam en az 2 ila 3

saatim bilgisayarımla geçiyor. Telefonum da
işim gereği bütün gün elimde oluyor. Gün
içerisinde 1 saat boyunca hiç telefona bakmadığım neredeyse olmuyor diyebiliirim.
Mobil dünyada fazla zaman geçirmemek
için neler yapıyorsunuz?
Çok özel bir çaba sarfetmiyorum. Çünkü
artık haberler, gelişmeler, arkadaşlarla kur-

duğumuz iletişimler, işlerimizin akışı gibi
birçok şey yaşamımızın vazgeçilmez parçası
haline geldi. İşim gereği gün içinde fotoğraf
çekmek veya paylaşım yapmak için de oldukça
fazla mobil cihaz kullanıyorum. Bunlardan
uzaklaşmak yerine daha çok içine girdik ve
buna alışmamız gerektiğine inanıyorum.
Son olarak, mobil oyunlarla aran nasıl?

Kısaca bahsedebilir misin?
Oyun oynamayı gerçekten çok seviyorum. Telefondan oyun oynamak da benim için oldukça keyifli diyebilirim. Mobil
oyunlarda gayet iyi ve iddialı olduğumu da
düşünüyorum.
Birçok oyuna hakimim. Genellikle Clash
Royale oynuyorum. Ya da arkadaşlarımla
online oyun oynuyorum.
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BAYRAM
TATİLİNİ VERİMLİ
DEĞERLENDİRMENİN
YOLLARI
Bayram denildiğinde
akla hep aile büyüklerini
ziyaret etme, bayram
ritüellerini gerçekleştirme
ve çokça tatlı yenmesi
gelir. Hal böyle olunca
bayram tatilleri de
insanın aklından
çıkmayacak anıları
oluşturmada önemli.
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B

u yıl Covid-19 salgını sebebiyle
milyonlarca insan evde karantinaya girdi. Bu durumdan etkilenenler arasında elbette bayramlar da
nasibini alıyor. Zira tek tek akraba ziyareti
yapmak virüsün yayılmasını artıracağından önlemler kapsamında ziyaretlere de
dikkat edilmesi gerekiyor. Peki aile büyüklerini ziyaret etmede dikkatli olacaksak
bayram tatilini verimli değerlendirmenin
yollarını nasıl bulacağız?
Öncelikle bütün akrabalarınızı ziyaret etmeden önce bir kez daha düşünün.
Olağanüstü durumlardan geçiyoruz, bu
süreçte Kurban Bayramı tatilini de iyi
değerlendirebilirsiniz.

Dijital Kurslara katılın

Belki daha önce zaman bulamadığınız
ve öğrenmek için sürekli ertelediğiniz o
çevrim içi yabancı dil kursuna başlayabilirsiniz. İçinizdeki o yaratıcı tarafı ortaya
çıkartacak, resim kursuna başlayabilir ya
da içinizdeki bahçıvanı keşfedebilirsiniz.
İnternet ortamında yayımlanan binlerce
kurs var ve bayram tatillerini evde geçirecekler için gerçekten de çok iyi bir kaçış
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yolu olabilir.
Bunun için YouTube üzerinden yayımlanan videolara bakabilir ya da daha
profesyonel bir şeyler istiyorsanız Udemy
gibi platformlardan, sertifika veren ücretli
kursları satın alabilirsiniz. Bunun yanında
Google Akademi’nin de ücretsiz verilen
dijitalleşme kursları bulunuyor.

Yemek yapmanın keyfine
varmak

İnternet üzerinden artık her şeye ulaşmak neredeyse mümkün. O halde niçin çok
sevdiğiniz yemekleri yemenin ötesinde,
yapmayı öğrenmeye başlamıyorsunuz?
Yemek yapmayı öğreten pek çok video
var ve insanın kalbine giden yol kesinlikle
midesinden geçiyor.

Evde yaşadığınız
kişiye vakit ayırın

Kimileri için tatil yakınları ile bir arada olmanın
mutluluğunu yaşamak
demektir. Gündelik yaşamın kargaşasından
bulunamayan fırsatı

Bayram tatilini verimli değerlendirmenin yolları | BAYRAM
tatillerde değerlendirmek çok
önemli bir hale geliyor.
Bu bayram tatilinde ise
zamanınızı evde birlikte yaşadığınız kişiye
ayırmaya ne dersiniz?
Ev arkadaşınızla kalıyor olabilirsiniz,
eşinizle yaşıyor olabilirsiniz ya da çekirdek bir aileniz olabilir.
Evin sesine kulak vermenin zamanı geldi de
geçiyor... Bu tatilde evde
yaşadığınız kişi ya da
aileniz için güzel bir
bayram sofrası hazırlayabilir ve tüm aile bir
arada unutulmaz bir bayram yaşayabilirsiniz. Bunun
yanında bir de aile üyelerine birer bayram hediyesi alarak
bu bayramı unutulmaz
hale getirmek sizin
elinizde.
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Kamp yapabilirsiniz

Corona zamanında tatil! Başlıklı listelerde yerini alan kamp yapmak, eğer daha
önce deneyimlemediyseniz, bu bayram
tatilinde kamp yapmayı deneyebilirsiniz.
Tek kamp yapmanın keyfi başkayken,
sevdiklerinizle olduğunuzda ayrı bir keyif
alabilirsiniz.
Şehrin keşmekeşinden kurtulup, tertemiz havayı akciğerlerinize çekmenin,
gürültüden uzak kalmanın, dinlenmenin, benzersiz doğa manzarasına dalıp
gitmenin ve biraz olsun teknolojiden
uzak durmanın en etkili yolu olan kamp
yapmak, vazgeçilmez bir tatil tercihiniz
haline gelebilir.
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Binlerce güzel oyun var,
ilginizi çekeni illa ki
bulursunuz!

İster mobil oyun ister konsol oyunu
ister de PC oyunu… Artık oyun oynamanın pek çok yolu var. Her bütçeye, yaşa
ve kategoriye göre bulunabilen oyunlar
özellikle salgın döneminde insanların
en büyük kurtarıcısı olmuşken, tatilin
de kurtarıcısı haline gelebilir.
Ailenizde daha küçük yaşta bireyler varsa onların keyif alacağı oyunları birlikte
oynayabilir, bayram tatilini onların da çok
eğleneceği bir aktiviteyi beraber yapmış
olursunuz. Aileniz biraz kalabalıksa ve
oyun oynamayı sevenler de çoksa oyun

Bayram tatilini verimli değerlendirmenin yolları | BAYRAM

turnuvası düzenlemeye var mısınız?

Kitap okumayı ihmal etmeyin

Çok güzel dijitalleştik, teknolojinin de
nimelerinden faydalandık ancak bu az
okumamıza engel değil. Artık pek çok
klasik kitap internet üzerinden rahatlıkla bulanabiliyor ve PDF olarak indirilip
okunabiliyor.
Özellikle kitap okumak için geliştirilen Kindle da “teknolojik kişileri” etkisine almış durumda. Bunlardan da öte
tatilde mutlaka en az yarım saat ya da 1
saatinizi kitap okumaya ayırın, ister dijital ister fiziksel, kitap okumanın keyfi
kesinlikle ayrı...
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SEVDİKLERİNİZE
KAVUŞMANIN
EN RİSKSİZ HALİ!

Covid-19 pandemisinin çıktığı ilk günden bu yana iletişim
yöntemlerimiz de daha fazla teknolojiye ayak uydurdu. Yüz yüze
iletişimi tercih ettiğimiz dönemleri bırakıp daha fazla çevrimiçi
görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Mobil cihazlarımızla,
bilgisayarlarımızla geçirdiğimiz vakitler her geçen gün daha da
fazla anlam kazanıyor. Bayramlarda da sevdiklerimizle görüşmenin,
bayramlaşmanın en risksiz hali yine kullandığımız mobil cihazlar
ve uygulamalar oldu. Peki yeni normalle yaşamaya alıştığımız bu
dönemde hangi uygulamaları kullanabiliriz?
30 | www.mediamarkt.com.tr
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Y

eni normalle birlikte birçok
şirket evden çalışma sistemine geçti, evden çalışma
sistemi de bol bol çevrimiçi
toplantıları hayatımıza soktu. Tabii bu
çevrimiçi toplantıların yanı sıra yüz
yüze görüşemediğimiz aile üyelerimiz,
arkadaşlarımız ve dostlarımızla da internet üzerinden görüşmeye başladık.
Peki daha rahat bayramlaşmamız ve
yakın çevremizle görüşmemiz için
hangi uygulamalar var, bizlere nasıl
özellikler sunuyorlar bunlara bakalım.

Facetime

FaceTime, Apple’ın en başarılı uygulamalarından bir tanesi olarak
karşımıza çıkıyor. Apple cihazlarda
önyüklü olarak gelen uygulama stabil
ve yüksek kaliteli görüntülü görüşme
imkanı sunmasıyla da dikkat çekiyor.
FaceTime ile grup görüşmesi yapmak istediğinizde de 32 kişilik bir
grup konuşması imkanı sunan uygulama, maalesef Android cihazlarla
iletişiminizde çalışmıyor.

Google Duo

Google Duo, 2016 yılında Google
I/O etkinliğinde duyurulmuştu. 16
Ağustos 2016 yılında Android ve
iOS cihazlar için kullanıma sunulan
uygulama, çıktığı ilk günden bu yana
birçok kişinin kullandığı bir uygulama olmuştu.
HD 720p görüntü kalitesi ile çoğu
platformun önünde gelen uygulamanın en büyük artılarından biri ise iOS
ve Android platformlarında kalite farkı
olmaksızın kullanılabilmesi oluyor.

Skype

Skype, Microsoft tarafından 2011
yılında satın alındığından beri MSN
Messenger’ın yerine kullanılıyor.
MSN’i gerisinde bırakan uygulama,
görüntü kalitesi, stabilite ve grup
çağrıları ile de kurumsal şirketlerin

32 | www.mediamarkt.com.tr

Sevdiklerinize kavuşmanın en risksiz hali | BAYRAM

vazgeçilmezi haline geldi. Tabii Covid-19 pandemisi etkilerinin sürdüğü
bu dönemde normal kullanıcıların da
sıkça kullandığı bir uygulama oldu.
50 kişiye kadar çıkabilen grup görüşmeleriyle sevdiklerinizle rahatlıkla
grup konuşmaları yapabilir, bayram
döneminde mutluluğunuzu, sevincinizi paylaşabilirsiniz.

Google Hangouts

Google Hangouts, web tabanlı olarak kullanılabilmesiyle karşımıza
çıkmıştı. Google hesabınızla hızlı bir şekilde tarayıcınız üzerinden
açabileceğiniz uygulama, görüntülü
sohbet ve toplantılar için oldukça
hızlı çözüm buluyor. Görüntü kalitesi biraz daha sıkıştırılmış olduğu
için net görüntüler elde edemeseniz
de, bağlantı kopukluğu yaşamadan
iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Google
Voice servisinin gelişmiş örneği olarak
tasarlanan uygulama web ortamında
yeterli bir deneyim vadediyor.

Viber

Skype kadar geniş bir platform desteğine sahip olan Viber 2010 yılında
Skype’a rakip olarak tasarlanmıştı.
Fakat Skype kadar başarılı olup, ön
plana çıkmayı başaramadı. İlk olarak iPhone cihazlarda çıkış yapan
uygulama daha sonradan Android,
Windows, MacOS gibi platformlara
da gelince ilgi odağı haline gelmeye
başardı.

Çevrimiçi görüşüp,
sağlıcakla kalın

Her ne kadar ilk günlerde olduğu
gibi evde kalmaya devam edemesek
de, sosyal mesafeye dikkat etmemiz
gereken bu günlerde çevrimiçi görüşmek hepimizin sağlığı için daha iyi
olacaktır. Bu uygulamalar üzerinden de
sevdiklerinize daha rahat kavuşabilir,
daha rahat iletişimde kalabilirsiniz.

| 33

BAYRAM | Bayramda film ve dizi seyretmelik ücretsiz kaynaklar

Bayramda film ve dizi seyretmelik ücretsiz kaynaklar | BAYRAM

BAYRAMDA FİLM VE
DİZİ SEYRETMELİK
ÜCRETSİZ KAYNAKLAR
Online olarak dijital servisler üzerinden ﬁlm ve dizi izleme
alışkanlığı artık dünyanın yeni gerçeği. Netﬂix ve rakip servislerin
hızla yükselişi de bu akımın kalıcı olacağını ispatlıyor. Ancak size
iyi bir haberimiz var, internet üzerinden ﬁlm ve dizi takip etmek
istediğinizde, sadece Netﬂix’e muhtaç değilsiniz. Hem zengin
içeriklere sahip hem de ücretsiz olan başka kaynaklar da var ve
hepsi de yasal, korsan yayın yapmayan kaynaklar. İşte ücretsiz
alternatiﬂeriniz.
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1

Puhu TV

Türkiye’deki pek çok diziyi ve filmi
ücretsiz olarak takip edebileceğiniz servis, televizyon kanalları gibi
reklam geliri üzerinden kazanç
sağlıyor. Ayrıca çok sayıda yabancı
içeriğe de ulaşabileceğiniz Puhu
TV, Türkçe içerik arayan izleyiciler
için zengin bir kaynak.

2

FOXPlay

Aslında dünya çapında
önemli bir içerik üreticisi
olan FOX TV’nin Türkiye’de
hizmete sunduğu FOXPlay
sayesinde, Türkçe dizi
ve filmlere kolayca ve ücretsiz
olarak erişebilirsiniz.
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3

YouTube Original

Google’ın, dijital yayıncılık alanında
içerik üreticisi olarak rekabet etmek
için kurduğu YouTube Originals kanalı
kısa süre önceye kadar ücretliydi. Ancak
YouTube artık kanalı herkese açtı ve tüm
içeriklere ücretsiz olarak erişmek mümkün oluyor. Şimdilik yüzlerce videoya
ev sahipliği yapan kanalda, belgeseller,
şovlar ve kanala özel diziler bulunuyor.
İngilizceniz yoksa, tek yapmanız gereken,
alt yazı dili olarak Türkçe’yi seçmek.

4

Tivibu GO

Eğer bir şekilde TürkTelekom ailesinden bir telefon veya internet
hizmeti alıyorsanız, büyük ihtimalle hizmetin yanında eşantiyon olarak ücretsiz
Tivibu GO aboneliği de almış olmalısınız.
Fakat haberiniz bile olmayabilir çünkü
Türk Telekom bu bilgiyi müşterinin çok
gözüne sokuyor diyemeyiz. Eğer ücretsiz

kullanım hakkına sahipseniz, Türkiye’deki
neredeyse tüm kanallar, dizilerin 2 haftalık eski bölümleri, Tivibu’ya özel ücretsiz
filmler, diziler, şovlar, belgeseller… Hepsi
artık emrinizde. Üstelik Tivibu’nun son
derece başarılı bir kullanıcı arayüzü olduğunu da hatırlatalım.

5

Turkcell TV Plus

Türk Telekom için geeçrli olan ücretsiz Tivibu GO aboneliği, Turkcell/
Superonline müşterileri için de geçerli.
Eğer abonelik hizmetinizde eşantiyon/
ücretsiz olarak gelen Turkcell TV Plus
hizmeti varsa, bu hizmeti kullanıma
açtırıp ücretsiz olarak servisten faydalanabilirsiniz ki, Turkcell TV Plus da çok
zengin bir dijital içerik kaynağı olarak
sizi mutlu edecektir.
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YER KAPLAMAZ,
TOZ BIRAKMAZ
2020 yılıyla birlikte hayatımızda aslında varolan ama farkında
olmadığımız birçok kavram, hayatımızın merkezine yerleşti. Belki
de evlerimizle şimdiye kadar hiç bu kadar uzun vakit geçirmemiştik.
Adeta evlerimizle ve ailemizle yeniden tanıştık diyebiliriz. Evlerimizde
geçirdiğimiz uzun ve verimli zamanlarda, gözardı edemeyeceğimiz en
önemli detay ise tabii ki ev temizliği oldu. Hijyenin önemini bir kez daha
anladığımız bu zamanlarda, hijyen için kullandığımız ekipmanlara da
çok daha fazla dikkat eder hale geldik.
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E

vde temizlik yaparken işimizi kolaylaştıran birçok teknolojik ürün
var. Elektrikli süpürgeler de tabii
ki bunların başında. Geçmiş yıllardan günümüze kadar adeta evrim geçiren
elektrikli süpürgeler, önemli ölçüde şekil
de değiştirdi. Hala geleneksel tasarımda
süpürgeler olsa da bu iş, dikey şarjlı süpürgeler ile aslında daha pratik bir hale geldi.
Bir düşünün! İşten eve yorgun bir şekilde geldiniz ve o yorgunlukla mutfaktan
aldığınız bardak yanlışlıkla elinizden düşüverdi. İşte tam da bu durumda koskoca
süpürgenizi yerinden kıpırdatmak yerine,
dikey şarjlı süpürgenizi asılı olduğu duvardan alabilir ve tüm süpürme işlemini
dakikalar içinde tamamlayabilirsiniz.
Tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir.
Günümüz teknolojilerine baktığımızda
artık kablolardan kurtulduğumuzu görüyoruz. Artık evlerimizi saran o kablo
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kalabalığı eskisi kadar çok değil. Dikey
şarjlı süpürgelerde burada şarj edilebilir
olmaları ve kablo derdini ortadan kaldırmalarıyla öne çıkıyor. Diğer önemli
avantajları da tabii ki hafiflikleri. Evin
her bölümüne rahatça taşınabilirler.
Bir ürün şarj edilebilir olunca, merak
edilen en önemli sorulardan biri de tabii ki şarj süresi. Günümüzde bir dikey
şarjlı süpürgeyle 30 - 60 dakika arasında
süpürge yapmanın mümkün olduğunu
söyleyebiliriz. Tabii ki bu sürede tüm evi
süpürmek her zaman mümkün olmuyor.
Ancak, dikey şarjlı süpürgelerin zaten
hız gerektiren anlarda çok daha avantajlı
olduğunu unutmamak gerekiyor.
Tıpkı geleneksel elektrikli süpürge seçerken dikkat ettiğimiz gibi, dikey şarjlı
süpürge seçerken de maksimum gücüne, filtre tipine, toz haznesine bakmak
gerekiyor. Ek olarak, evinizde minik

dostlarınız varsa, ona da uygun bir seçim
yapabilirsiniz. Bazı süpürgelerin minik
dostlarımız için fırçaları da olabiliyor.
Buna örnek olarak Philips’in Speed Pro
kablosuz şarjlı dikey süpürgesini örnek
gösterebiliriz.
Son olarak aslında bir satın alma yaparken ilk belirlediğimiz noktaya bakalım;
fiyat. Dikey şarjlı süpürgelerde fiyatın yaklaşık 500 TL’den başladığını söyleyebiliriz.
Tabii bu taban fiyat. Bütçenizi artırdıkta
çok daha yetenekli süpürgeler alabilirsiniz. Hatta bu fiyatların yaklaşık 6.000
TL seviyesine çıktığını da söyleyebiliriz.
Evinize bir satın alma yaparken, birçok
önemli detayı mercek altına almalı ve kendiniz için en doğru seçimi yapmalısınız.
Dediğimiz gibi dikey şarjlı süpürgeler,
ağırlıklı olarak, hızlı ve pratik çözümler
için ideal. Ancak yine de neredeyse her
evin olmazsa olmazı diyebiliriz.
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ÇOCUKLAR
TEKNOLOJİ İLE
GÜVENDE
Teknolojinin hayatımıza girmesi çocuklarımızı
olumsuz etkiliyor gibi gözükse de, avantajları da
farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. İnsanlara karşı
güvenin azaldığı şu günlerde, teknoloji
çocuklarımızı da korumanın en önemli yöntemlerini
bizlere sunuyor. Çocuklar geliştirilen yeni akıllı
saatler ile daha güvende kalırken,
ebeveynlerin de içleri rahat oluyor.
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A

lc atel, Wi k y g ibi
markalar akıllı saat
modelleri ile de çocu k la r ı m ı zı n g üvenliği için farklı teknolojilerini
sunmaya devam ediyor. Peki bu
akıllı saatler bizlere nasıl özellikler
sunuyor ve hangi modeller piyasada
önemli bir yer edinmiş?

Alcatel TCL MT40X
Movetime akıllı saat

Alcatel TCL MT40X Movetime akıllı saat, çocuklar
için özel olarak üretilmiş
bir akıllı saat olarak karşımıza çıkmıştı. Dahili
kamera ve 4.5G bağlantısıyla kesintisiz çift yönlü
görüşme imkanı sunan saat ile çocuğunuzun nerede olduğunu
rahatlıkla görebilir,
çocuğunuzun saat üzerinden gönderdiği emoji lerle g ü nü nü n na sı l
geçtiğini öğrenebilirsiniz.
Çocuklarınızın daha sağlıklı
bir yaşam kurması için farklı özellikler sunan akıllı saat, adım
sayar ve kalori hesaplama
gibi ekstra özelliklerle de
karşımıza çıkıyor.
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240x240 piksel çözünürlüklü 1.3 inç
ekran, 2D ekran camı ile karşımıza çıkıyor. Ekranın üstünde 0.3 Megapiksel
bir kamera karşımıza çıkarken, bu kamera ve 4.5G bağlantı desteği sayesinde
de çocuğunuzla iletişimde kalabilirsiniz.
Akıllı saat üzerinde bulunan hoparlör
ve mikrofon ile de saat üzerinden konuşmanızı rahatlıkla geçirebiliyorsunuz.
Mavi ve Pembe renkleri ile karşımıza
çıkan akıllı saat Proprietary OS, SC9820E
işlemci ile karşımıza çıkıyor.
600 mAh pil kapasitesi
barındıran akıllı saat 5
saate kadar konuşma,
2 güne kadar çalışma
süresi ve ek olarak da
5 güne kadar bekleme
süresi sunuyor.
Saat içerisinde bulunan SOS butonu ile de,
çocuklar saatleri üzerinden hızlı bir şekilde
ebeveynlerine güvende
olmadıklarını bildirebiliyor ve ebeveynleri de saatin
mobil uygulaması sayesinde
çocuklarının konumlarını
anlık görüntüleyebiliyor.

Wiky 3 Plus akıllı saat

Çocuklarınızın güvenliği konusunda
endişelerinizi azaltacak diğer bir saat
de Wiky 3 Plus. Bu akıllı saat de GPS
özellikleriyle ön plana çıkıyor. Akıllı
saat üzerinden çocuğunuzun
bulunduğu konumu anlık
olarak takip edebilir,
SOS butonuyla
s i z le re a c i l
çağrıda bulunmasını

sağlayabilirsiniz.
Cihaz
üzerinde
bulunan
SOS butonuna 6
saniye basılı
tutulduğunda
3 kişilik SOS listesi
otomatik olarak aranıyor. Bu
özellik de sizlerin acil durumlarda direkt
olarak çocuklarınızdan haberdar olmanızı
sağlıyor. Ayrıca belirlediğiniz 15 kişiyi
Wiky Rehber’e kaydederek çocuklarınızın
kimlerle iletişime geçebileceğini tespit
edebiliyorsunuz.
Ayrıca cihaz 1.3 inç ekran ve 240x240
piksel ekran çözünürlüğü ile karşımıza
çıkıyor. IP67 sertifikası sayesinde de suya
ve toza dayanıklı cihaz 48 saate kadar
kullanım süresi ile dikkat çekiyor. 420
mAh batarya ile karşımıza çıkan Wiky
3 Plus, 2 saat içerisinde de tamamen şarj
olabiliyor.

Teknoloji ebeveynlerin de
için rahatlatıyor

Her ne kadar birçok ebeveyn teknoloji
konusunda çocuklarını sınırlayamamaktan şikayetçi olsa da, günümüzün güvenilmez yaşam şartlarında çocuklarımız
teknoloji sayesinde daha güvende. Bu
tarz teknolojik cihazlarla çocuklarınızı
yakından takip edebilirken, bir yandan
da onlarla iletişiminizi artırabilirsiniz.
Ebeveynler için geliştirilen teknolojiler
de her geçen gün artıyor. Önümüzdeki
yıllarda daha fazla bu tarz ürünlerle karşılaşacağız gibi duruyor. Bu teknolojiler
de güvenlik konusunda gerçekten bizi
rahatlatacak gibi duruyor.
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KURBAN BAYRAMI’NA
“DERİN HAZIRLIK”
Kurban Bayramı geliyor ve hem Bayram öncesi hem de
Bayram sonrası için bazı hazırlıkların yapılması gerekiyor.
Bayram denildiğinde akla pek çok şey geliyor: Büyüklerin
ziyaret edilmesi, küslüklerin unutulması
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B

u yılın Mart ayında başlayan ve
hala etkisini sürdüren ve Türkiye’de de olumsuz etkilerinin
yoğun bir şekilde görüldüğü Covid-19 salgını ile karşı karşıyayız. Bu
nedenle bayram ziyaretlerini ya çok dikkatli ve kısıtlı bir şekilde ya da hiç yapmamalıyız.
Hal böyle olunca Kurban Bayramı’nda,
kurban kesecekler için saklama sorunu
ortaya çıkabilir. Günlük yaşamımızda
pek yer etmemiş olsa da hazırlanan veya
satın alınan yiyecekleri uzun süre saklamak açısından derin dondurucular
oldukça elzem.
Özellikle et saklama dönemine girerken
Kurban Bayramı’na “derin hazırlık” yapılması gerekiyor. Bunun yanında yalnızca
et değil, yaz sebzelerini kışa saklamak
isteyenler ya da tutkunu olduğu peynirden kilolarca alan kişiler buzdolabının
buzluk kısmına sığamıyor. İşte sizler için
seçtiğimiz derin dondurucular:

ALTUS AL 214 Sandık Tipi
Derin Dondurucu

Altus markasının derin dondurucuları
uygun fiyatlı ve performans açısından
başarılı olduğu için tercih ediliyor. Genel anlamda bakıldığında ALTUS AL
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214 A+ Enerji Sınıfı 107 Lt Sandık Tipi
Derin Dondurucu, 1.089 TL’lik fiyatı ile
dikkat çekiyor.
107 Lt hacme sahip olan derin dondurucu, sandık tipi olmasıyla çok da yer
kaplamıyor. Kalabalık olmayan ailelerin
tercih edebileceği bu ürünün, 8 kg dondurma kapasitesi bulunuyor. Üründe
aynı zamanda mekanik kontrol sistemi,
manuel defrost dondurucu, sandık tipi
dondurucu sepeti, antibakteriyel conta
gibi özellikleri bulunuyor. Cihazın kapağı
yukarı doğru açılıyor ve kolay bir şekilde
ürünler yerleştirilebiliyor.

BOSCH GSV24VW20N
Çekmeceli Derin Dondurucu

Çekmeceli derin donduruculardan
birisi olan Bosch GSV24VW20N, 192
Lt hacmiyle dikkat çekiyor. “Çok fazla
donduracağım ürün var” dediğiniz bir
cihaz olan bu derin dondurucu dışarıdan
çok büyük boyutlarda durmuyor olsa
da toplamda 17,3 kg ürünü saklamanızı
sağlıyor. Freshsense özelliğine sahip olan
derin dondurucu ürünleri taze tutmayı
sağlıyor. 1.899 TL’ye satın alınabilen bu
ürünün genel anlamda olumlu yorumlar
aldığı görülüyor.

Kurban Bayramı’na “derin hazırlık” | MUTFAKTA YAŞAM

VESTEL Cde M1102W
Çekmeceli Derin Dondurucu

Vestel’in çekmeceli derin dondurucu
modeli ise daha fazla yer isteyen ve daha
kalabalık ailelerin tercih etmesi gereken
bir cihaz. Derin dondurucu. 220 Lt hacme
sahipken aynı zamanda 6 çekmeye sahip.
15 kg dondurma kapasitesine sahip olan
cihazın klasik bir buzdolabı tasarımında
olduğunu söylemek mümkün. Cihaz 1.599
TL’ye satın alınabiliyor.

ALTUS AL 609 Çekmeceli No
Frost Derin Dondurucu

Altus markasının yüksek puanlı derin
dondurucuları arasında yer alan bu model
270 Lt hacme sahip ve mekanik çekmeceli
bir model. Toplamda 16 kg kapasiteye sahip
ürünün 4 adet dondurucu çekmeceye,2
adet kapaklı bölmeye sahip olmasının
yanında bir de kapı yönü çevirebilme,2
kg günlük buz yapma kapasitesine sahip
olduğunu belirtelim. Ürünün 1.999 TL’lik
bir fiyatı bulunuyor.
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PRATİK VE LEZZETLİ
ET PİŞİRME TÜYOLARI
Kurban Bayramı dolayısıyla bütün mutfaklarda et
yemekleri yine gündem olacak. Peki ama eti doğru
pişiriyor muyuz? Et yemekleri aslında zor tariﬂerdir
ve eti lezzetlendirmek ustalık ister. Oysa, yumuşak,
lezzetli, kıvamında et pişirmek için bilinmesi gereken
bazı altın kurallar var. Şu küçük ama önemli tüyolarımıza
kulak vererek daha lezzetli et yemekleri yapabilirsiniz.
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1

Eti bekletin

Eti pişirmeye başlamadan önce bekletmek çok önemlidir. Buzdolabından
yeni çıkardığınız eti hemen ateşe atmak
yerine, önce bir saat kadar dışarıda bekletmeli ve etin kendini biraz salıp yumuşamasına izin vermelisiniz.

2

Marine işlemi
ete lezzetini verir

Etin sade tadı aslında çok da unutulmaz bir lezzet sayılmaz. Eti farklı baharatlar, sebzeler ve yağlarla marine etmeniz
halinde çok daha güçlü bir lezzet elde
edersiniz. Marine işleminin çok farklı
yorumları bulunuyor. Kimileri yoğurtla,
kimileri sütle, kimileri bolca yağla ve baharatlarla marine edebilir. Bu işlem ağız
tadına göre değişir. Ama tüm bunlara
karşıysanız, en basit haliyle, eti limon suyu
ile iyice sıvayarak marine edebilirsiniz. Bu
etin pişerken çok daha yumuşak kalmasını
sağlar. Marine işlemini eti pişirmeden bir
gün önce de yapabilirsiniz. Buzdolabında
hava almayacak şekilde marine sosunun
içinde bir gün bekletebilirsiniz ya da
buzdolabından çıkardıktan sonra limonla
iyice ovarak, yarım saat bekletebilirsiniz.

3

Mühürlemeden çekinmeyin

Et tariflerini okurken mühürleme
ifadesini sık sık duyarsınız. Bir süre
sonra herkes mühürlemeyi çok iyi bildiğini
düşünür ancak mühürleme işlemini eti
yakmadan yapmak çok da kolay değildir.
Püf noktası ise şu… Isıyı çok iyi tutan bir
döküm tavayı çok kızdırdıktan sonra, eti
bir anda tavanın üzerine bırakmalısınız.

Et tavaya dokunduğu anda “cızz” sesini
duymalısınız. Bu şekilde maksimum 1
dakika etin bir yüzeyini pişirip sonra
diğer yüzünü mühürlemelisiniz. Eğer
kalın bir et parçasıysa etin suyunun kenarlardan kaçmaması için yan yüzleri de
mühürlemelisiniz. Bu şekilde mühürleyip
suyunu içine hapsettiğiniz eti artık ısısı
daha düşük bir döküm tavaya alıp kısık
ateşte uzun süre pişirmelisiniz.

4

Et yağda mı pişmeli?

Etin daha yağlı ve sulu görünmesi
için onu yağda pişirmek sık yapılan bir hatadır. Bu etin pişmesini değil,
kızarmasını sağlar ve tadı, dokusu, kıvamı bozulur. Eti pişirmek için en ideal yöntem kendi yağında, yavaş ateşte,
yanmadan ve katılaşmadan, suyunu da
kaybetmeden pişmesidir. Pişerken asla
üzerine basmamalısınız, bu etin suyunu
dışarı akıtmasına ve tadını kaybetmesine
neden olur. Bir yüzünü pişirdikten sonra ise tekrar tekrar döndürüp aynı yüzü
pişirmemelisiniz.

5

Buharda pişirme
seçeneğini deneyin

Pratik ve lezzetli et pişirme tüyoları | MUTFAKTA YAŞAM

yumuşak olacağı gibi, tencerenin içine
damlayacak yağın buharla yeniden ete
döndüğü, daha yağlı ve belki daha lezzetli
bir kıvam elde edilebilir. Burada önemli
olan kullanacağınız etin sertliğine ve cinsine göre karar vermeniz olacaktır. Rosto
gibi çok sert ve zor etleri yüksek basınçlı
buharla pişirmek zorunda kalırken, daha
yumuşak etleri düşük basınçta pişirmeniz mümkün olur. Daha önce buharda et
pişirmeyi denemediyseniz tavsiye ederiz.
Mutfağınızda çok pratik şekilde bir tandır
lezzeti elde etmeniz hiç de zor olmayabilir.

6

Sebzeleri et yemeğinden
ayırmayın

Siz siz olun, ızgarada, fırında veya
buharda et pişirirken yanında servis edeceğiniz sebzeleri ve hatta mümkünse sebzeli
et soslarınızı da hazır edin. Sadece yalın
et servisi ülkemizde çok yaygın bir alışkanlık olabilir ancak hem sağlığınız hem
de damak lezzetiniz için et yemeklerinizi
taze yeşilliklerle ve pişirilmiş havuç, patlıcan, domates, kabak, biber, mantar gibi
sebzelerle destekleyin.

Yemekleri buharda pişirmek hem
sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir.
Neredeyse her besini buharda pişirebilirsiniz ama buhar en çok ete yakışır.
Yüksek basınçlı buharda, yani düdüklü
tencerede pişireceğiniz et tandır eti gibi
çok yumuşak ve lif lif dağılan bir yapıya
kavuşur. Düşük buharda, yani su dolu
bir tencerenin üzerine yerleştireceğiniz
süzgecin içinde pişireceğiniz et ise yine

Fakir Lucca 1000W Blender Set
Lezzetli etlerin yanında pratik soslar
hazırlamak için Fakir Lucca’yı
kullanabilirsiniz. Ergonomik tasarımlı
Lucca, her işiniz için en büyük
yardımcınız!
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EN GÜZEL
YAZ FOTOĞRAFLARINI
NASIL ÇEKERSİNİZ?
Öncelikle güzeller güzeli yazın keyﬁni çıkartmanız gerekiyor. Kısa
kollu tişörtler, rahat şortlar ve yaza uygun ince ayakkabılar. Hepsi
yazın güzel yanını ön plana çıkartan kışa oranla daha iyi hissetmeyi
sağlayan etkenler ancak yazın tadı nasıl çıkar? Elbette tatil ile. Bu
yıl salgın sebebiyle tatil planları da suya düştü.

Harman Kardon GoPlay Mini hoparlör
Bluetooth hoparlörler sayesinde müziğimizi
yanımızda taşıyabiliyoruz. Harman Kardon
GoPlay Mini de 5 saate varan pil ömrü ile
ideal bir seçenek.
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P

lanlar suya düşmüş olabilir ancak
yine de yazın tadını çıkartıp bunları fotoğraflayabiliriz. Peki, en güzel
yaz fotoğraflarını nasıl çekersiniz?
Öncelikle minimum düzeyde fotoğrafçılık
kurallarını uygulamak gerekiyor, doğru
ışık, mümkün olduğunda yakınlaştırma
yapmamak, çekilecek konuya uygun açılarda durmak vb pek çok bilgi bulunuyor.
Önce onlara bir bakalım:

Gün ışığı çok önemli

Güneşin o pırıl pırıl ışığından vücudumuzun yararlanması gerektiği kadar harika
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fotoğrafların da yararlanması gerekiyor.
Akıllı telefonlarla, gece veya ışığın yetersiz
olduğu ortamlarda fotoğraf çekmek yerine
ilk tercihiniz her zaman ‘’güneşin ve ışığın’’
yeterli olduğu ortamlar olsun. Elbette artık
iPhone 11 Pro Max ve Huawei P40 gibi
üst düzey fotoğraf çeken telefonlar gece
fotoğrafçılığını bir üst düzeye çıkartmış
olsa da yine de güneşin güzelliğinden
faydalanabildiğniiz kadar faydalananın.
Eğer gece çekimi yapmak istiyorsanız
da telefonunuzun ‘’gece modu’’ özelliğinin bulunup bulunmadığına dikkat edin.
Eğer profesyonel bir fotoğraf makinesi

En güzel yaz fotoğraflarını nasıl çekersiniz? | OBJEKTİF
kullanacaksanız, başarılı bir tepe ışığı
ya da uzun pozlama gibi ayarlarda tripod
işinizi hayli hayli görecektir.

Objeye yakın olun

Akıllı telefonlarla uzak mesafe çekimler, fotoğraf larda kimi belirsizliklerin
ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Eğer
uzak mesafeden çekimler yapacaksanız,
yanınıza bir fotoğraf makinesi ve bir tele
objektif alabilirsiniz. Bu sayede çekeceğiniz konuya yakınlığınız fotoğrafın
kompozisyonu açısından en doğru şekilde
sonuç verecektir.

Gereksiz yakınlaştırma
yapmayın

Huawei ve Xiaomi markalarına ait üst
düzey telefonlarda teleobjektif sayesinde
60x yakınlaştırma 100x yakınlaştırma
mümkün hale geliyor. Eğer telefon ile
net ve çözünürlüğü iyi fotoğraflara ulaşmak istiyorsanız, gereksiz yakınlaştırma
yapmamanız gerekiyor. Akıllı telefonlarda dijital yakınlaştırma olduğu için
fotoğrafta bozulmalar meydana geliyor.
Bu nedenle eğer telefonunuzda geniş açı
lens bulunuyorsa, çekimlerinizi buradan
yapın ve daha sonra fotoğrafı kadrajlayın.

Fotoğraf makinelerinde benzer durumlar çok karşılaşmasak da yine de yakınlaştırma yaparken elinizi korkak alıştırın
ve gerekmedikçe yakınlaştırma özelliğini
kullanmamaya çalışın.

İyi fotoğraf katili flaşı
kullanmamaya çalışın

Özellikle akıllı telefonlarda iyi fotoğrafların katili olan flaş kullanımı, konunun
çok patlamasına, netliğin bozulmasına
ve istenilen fotoğrafların çekilememesine neden olabilir. Fotoğrafta doğal ışık
her zaman en mükemmelidir. Bu sayede

kırmızı göz riskinden de kurtulursunuz.
Bunu bir düşünün.

Doğalı en güzeliyken neden
filtre ile çekelim?

Doğal çekilmiş ve filtresiz fotoğraflar
her zaman daha çok dikkat çeker. Yazın
en güzel manzarası olan deniz ve gökyüzü
manzaralarını alakasız renkler bulunan
filtreler ile bozmak yerine, denizin ve
gökyüzünün doğal renklerini ön plana
çıkartacak küçük dokunuşları fotoğrafı
çektikten sonra eklemek fotoğrafın hem
doğallığını bozmaz hem de güzel bir
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manzara fotoğrafı çekmiş ve küçük bir
dokunuş ile profesyonel görünen sonuçlar elde etmiş olursunuz. Bu nedenle püf
noktamız şu: Filtreli çekimler yapmayın(
telefon önerisi).
Diyelim ki bu yaz turistik bir geziye çıktınız. Burada çok güzel anılar ve hatıralar
biriktireceksiniz. Çekeceğiniz fotoğraflar
da çok önemli bu anıların saklanması
açısından. Öncelikle gideceğiniz yere
göre değişmekle beraber ölçeğinizi çok
iyi ayarlamanız gerekiyor.

Ölçeklemeye dikkat

İyi bir fotoğrafın en önemli unsurlarından birisi de doğru ölçeklemedir. Özellikle
İtalya’nın Pisa Kulesi ya da Paris’in Eyfel
kulesi fotoğraflarında gördüğümüz büyük
objeye temas etme, onu itme, onu tutma ya
da ondan büyük görünme yanılsamaları,
tamamen ölçeklendirme ile ilgilidir. Bu
nedenle eğer bu klasik fotoğrafları yakalamak ve çekmek istiyorsanız mutlaka
doğru bir ölçekleme yapmalısınız.

Tripod her zaman kurtarıcıdır

Özellikle yalnız seyahat eden kişiler için
tripod kurtarıcı bir aksesuar haline gelir.
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Çekeceğiniz fotoğrafların sabitlenmesi,
makinenin titrememesi ve uzun pozlama
fotoğraflarının çok daha iyi çıkması için
tripoda sahip olmanız çok önemli.

Çerçevelemeyi
atlamamak lazım

Güzel bir fotoğrafla kötü bir fotoğraf
arasındaki en büyük farklardan biri de
kadrajda neyin bulunduğudur ve bu da
çerçevelemenin konusuna giriyor. Bu
yüzden bir anıt fotoğrafı çekerken, sanatsal bir bakış açısı ile yaklaşmaya gayret
etmeniz gerekiyor. Bazen bir anıtın çevresindeki objeleri, bazen de anıtın belirli
bir bölümünü kadraja alarak o sanatsal
çerçevelemeye ulaşabilirsiniz, bunun
için pek çok açıdan doğru anı yakalayana
kadar çekmeye gayret edin.

Arkadaş grubuyla nasıl
çekim yapacağız?

Ah o kalabalık arkadaş grupları, telefonla özçekim yapmak gerçekten de zulüm
haline gelebiliyor. Akıllı telefonların ön
kameralarında artık geniş açılı lenslere
yer veriliyor ve bu zulüm, artık ortadan
bir nebze kalkıyor olsa da maalesef her
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telefonda yer almıyor.
Bu noktada yine bir kurtarıcı olarak karşımıza tripod
çıkıyor. Telefonların zamanlayıcı
özelliğini ayarlayıp tripoda kurduğunuzda ve önceki başlıklardaki önerilere
dikkat ederseniz fotoğrafınızın kötü olma
ihtimali bulunmuyor.
Aynı durum özçekim fotoğraflar için
de geçerli. Arkanıza aldığınız güzel bir
deniz manzarasıyla kendinizi çekmek
istiyorsunuz. Eğer telefonunuzda geniş
açılı bir lens yoksa şansınıza mı küsmeniz
gerekiyor, elbette hayır. Yine bir tripod
yardımıyla ya da özçekim çubuklarıyla
bu işi halledebilirsiniz.

Püf noktalarının yanında
dikkat etmeniz gereken
diğer detaylar:

• Seyahatlerde güzel fotoğraflar için
mekâna uyumlu renklerde giyilen
uyumlu kıyafetleri tercih edin,
• Fotoğraflarda yaz renklerini ortaya çıkartın,
• Suya dayanıklı bir telefonunuz
varsa sualtı fotoğrafları deneyin.
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FOTOĞRAFÇILIK
EĞİTİMİ İÇİN ÜCRETSİZ
KAYNAKLAR
Fotoğraf bir dönem sadece profesyonellerin ilgi alanıyken artık
hayatın olağan bir parçası haline geldi. Etkileyici fotoğraﬂar çekmek
çoğu zaman daha başarılı bir sosyal hayat kurgulamaya bile destek
olabiliyor. Hatta, çoğu şirketin artık sosyal medya hesaplarını kontrol
ederek işe alım yaptığını düşünürsek, etkileyici fotoğraﬂar çekerek
daha iyi bir kariyere kapı açmanız bile mümkün olabilir.
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P

eki, daha etkileyici fotoğraflar
çekmek için gereken eğitimi
online ve ücretsiz olarak nasıl
alabiliriz? İşte, en iyi fotoğrafçılık eğitimi veren kaynaklar. Üstelik
de ücretsiz.

1

Phlearn.com

Tamamen fotoğrafçılık eğitimi
üzerine kurgulanmış olan sitenin
dili İngilizce. Çok sayıda ücretsiz
fotoğrafçılık derslerine ev sahipliği
yapan sitede ileri seviye fotoğrafçılık teknikleri için ücretli dersler de
bulunuyor.
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iPhone XR 64 GB

iOS ekosisteminden
bir telefon kullanmak
istiyorsanız, iPhone
XR hala iyi bir seçenek.
6.1 inçlik ekrana sahip
XR ile büyük ekran
deneyimi yaşayın!

2

Petapixel.com

Fotoğrafçılık dünyası hakkında geniş içeriklere sahip sitede
güncel haberlerin yanında çok zengin
bir tutorial sekmesi de bulunuyor.
Merak ettiğiniz pek çok konuda,
detaylı eğitim veren tutorial’ları
denemenizi tavsiye ederiz.

3

Canon Türkiye İpuçları ve Teknikler

Fotoğraf makinesi üreticisi
Canon’un Türkiye sayfasında, tamamen Türkçe ve çok zengin bir
kaynak olan, İpuçları ve Teknikler
bölümü, işinize yarayacak çok sayıda ücretsiz dersle dolu. Sayfaya şu
linkten kolayca ulaşabilirsiniz: bit.
ly/canon-foto

4

Udemy

Ücretli eğitimleri ile tanıdığımız Udemy de, pek çok konuda
ücretsiz dersler de bulunuyor. Bazı
eğitmenler, daha fazla insana ulaşmak
için bazı temel eğitimleri ücretsiz verebiliyor. Udemy’de bulunan 1000’e
yakın fotoğrafçılık kursunun onlarcası ise ücretsiz kurslardan oluşuyor.
Özellikle başlangıç seviyesindeki çok
sayıda ücretsiz kurs bulabilirsiniz.

5

YouTube

YouTube, ücretsiz ve Türkçe
kaynak bulabileceğiniz zengin
bir platform. Fotoğrafçılık konusunda da çok sayıda uygulamalı, online
ders bulunuyor. Yetkinliği ve derslere
olan özeniyle dikkat çeken kanallardan biri, Nezihi Gözen kanalı. Çok
sayıda kursu ücretsiz ve detaylı anlatımlarla bulabileceğiniz kanala bir
göz atmanızı tavsiye ederiz.
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SES GÖRÜNTÜDEN
BÜYÜK MÜDÜR?
Herkes tarafından YouTube ve bu tarz içerik
platformları yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kullanıcılar
bu kullanımlarını yaparken de genel olarak video
izleyerek vakitlerini geçiriyorlar. İşte bu makalemizde
kullanıcılar zaman geçirdikleri videolarda hangi
detaylara dikkat ediyor yakından bakıyoruz.
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B

ir videoda kullanıcılar için önemli
olan iki detay bulunuyor. Bunlardan biri görüntü diğer detay
ise ses. Bir videoda bu ikilinin
uyumu ne kadar iyi ise kullanıcı yani
izleyici tarafından deneyim de o kadar
iyi oluyor. Ancak bu tarafta bu 2 detay
arasından biri gerçekten daha da fazla
öne çıkıyor. Tabi ki bu detay ses oluyor.
Çünkü ses izleyicinin video tarafında
akıcılığını öne çıkartıyor. Son zamanlarda
YouTube üzerinde yeni kanal oluşturan
kişiler genel olarak ses detayından çok
görüntüye önem veriyor. Bundan dolayı
da izleyici ses tarafında istediği deneyimi
yaşayamadığı için gerekli aksiyonu da
karşı tarafa gösteremiyor.
Çünkü izleyici tarafında video kalite
olarak ne kadar düşük olsa da izleyiciyi
yanlış ses seviyesi ve diğer ses sorunları
dikkat tarafında daha fazla etkiliyor. İçerik
üreticinin başarısı videodan daha fazla
ses kalitesine bağlı olduğu bu durumda
ortada. Bu genel olarak izleyici tarafından
yorumlanan bir durum.
Bir video prodüksiyon ekibinin başarısının büyük ölçüde video kalitesine bağlı
olduğu yanlış bir algı. Video üretiminde sesin kötü olması durumunda neler mi olur?
Sessiz olarak yapacağınız işlemlerde çok
severek izlediğiniz bir içerikte bile sıkıntı
yaşayabilirsiniz. Konuyu anlayamadığınız
için içerik size sıkıcı gelecektir. Sesin kötü
olması cansız hareketli görüntülerden
genel olarak başka bir durum değildir.

Ses görüntüden büyük müdür? | SES VE GÖRÜNTÜ

Aslında kullanıcılar çoğu zaman bir
film veya reklam izlediğinde ilk olarak
dikkat çeken şey görseldir. Hatta bazen
bu durumlarda ses ve görüntünün iyi
ayarlanmasıyla beraber bu tarz işlemleri
canlandırabilirsiniz. Ama genel durumda
bakıldığı zaman ses bu tarz işlemlerde 2.
planda yer alan bir kavramdır. Ancak ses
tarafında farklı bir şey olduğunda kullanıcının dikkati hızlı bir şekilde çekilir.
İşte bundan dolayı da ses görüntüden
daha önemli bir konumdadır.
Hatta profesyonel işlemlerde büyük ölçüde görüntü yerine ses tarafına yatırımlar
dikkat çeker. Ulusal olmayan televizyon
kanallarına bakacak olursanız görüntü
tarafında standartların altında olduklarını görebilirsiniz. Ancak ses tarafında
işler aynı şekilde ilerlemiyor.
Eğer kaliteli bir içerik üretmek istiyorsanız ve bu üretimi yaparken de hem ses
hem de görüntüden feragat etmek istemiyorsanız bu detaylara gerçekten yatırım yapmanız gerekiyor. Hazırlıklarınızı
yapın ve doğru ekipmanların seçimini
gerçekleştirin.
Belirttiğimiz gibi gerçekte, görsel video
içeriğinde bazı kusurlar olsa bile, ancak ses
net ve dikkat dağıtıcı şeyler içermiyorsa,
içerik yine olumlu bir geri dönüş verebilir.
Bir video içeriği üretirken , içeriğinizin
hem görsel hem de ses yönlerine eşit derecede dikkat ederseniz kaliteli bir iş ortaya
koyarsınız. Unutmayın ses görüntüden
önemlidir!

JBL Tune 220TWS

Dolby Surround
desteğine sahip JBL
Tune 220TWS kulakiçi
kulaklığın üzerindeki
mikrofon sayesinde
telefon görüşmeleri de
yapmak mümkün.
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SPIKE LEE

Sinema dünyasına damga vurmuş
birbirinden önemli isimler var.
Bunların bir kısmı kamera önünde
gördüğümüz isimler olsa da önemli
bir kısmının da kamera arkasında
olduğunu unutmamak gerekiyor.
Bir ﬁlme kendi iç dünyasından
dokunuşlar yapan ve o ﬁlmi
tahminlerin çok daha ötesine taşıyan
yönetmenlere her ay Mediatrend’in
sayfalarında da bir saygı duruşunda
bulunuyoruz.
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H

er ay bir yönetmenin hayatına
kısa bir bakış attığımız bu köşede konuğumuz bu kez Spike
Lee. Amerikalı film yönetmeni,
yapımcı, senarist, oyuncu ve aynı zamanda
profesör olan Lee’nin 1983’ten günümüze
35’ten fazla filmi bulunuyor.
Lee’nin ilk filmi 1986 yılında yönettiği She’s Gotta Have It. 175 bin dolarlık
bütçeyle çekilen film, 2017 yılında ise bir
Netflix dizisi olarak hayatımıza tekrar
girdi. 1986’daki film ile aynı ismi taşıyan
dizinin 2 sezonunun ardından proje ne
yazık ki iptal edildi.
Lee, siyahi bir yönetmen. Dolayısıyla
kariyerinin önemli bir kısmını siyahi
vatandaşların toplumdaki yeri üzerinde
çalışarak geçirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca,
diğer siyasi konularda da Lee’nin adından
söz ettiğini belirtelim.
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Lee’nin filmlerinin jeneklerinde daima
“By Any Means Necessary”, “Ya Dig” ve
“Sho Nuff” yazdığını da belirtmek gerekiyor. 2013 yapımı Oldboy (İhtiyar Delikanlı)
filmini yeniden düzenleyen yapımcılar bu
filmin jeneriğinde ise “A Spike Lee Film”
bitişini kullandılar.
Emmy Ödüllü ve iki Akademi Ödülü
adaylığı olan Spike Lee’nin filmleri de tabii ki
çoğu zaman sosyal ya da politik içeriklidir.
Lee de tabii ki diğer birçok usta yönetmen gibi kariyeri boyunca birçok önemli
esere imza attı. Bunların arasında Malcolm X’i, Do the Right Things’i, İhtiyar
Delikanlı’yı, 25. Saat’i, ve İki Kadın Arasında’yı sayabiliriz. Her bir filme ayrı ayrı
parantez açıp, sayfalarca yazı yazabiliriz.
Bu arada 2016 yılında Lee’nin NBA 2K16
isimli oyunda MyCareer hikaye modunu
yazıp, yönettiğini de belirtmemiz lazım.

Yazının başında Lee’den bahsederken,
profesör olduğunu da söylemiştik. 1991
yılında Harvard’da ders vermeye başlayan
Lee, 1993’te ise New York Üniversitesi’nin
Tisch Sanat Okulu’nda Lisansüstü Film
Programında ders vermeye başladı. Yine
aynı yerde güzel sanatlar konusunda ihtisas yapan ünlü yönetmen, 2002 yılında
ise okulun sanat direktörlüğü görevine
atandı. Şimdi ise New York Üniversitesi’nde profesör olarak eğitim kariyerine
de devam ediyor.
Spike Lee’nin imzasını taşıyan son film
ise Netflix yapımı Da 5 Bloods. Afro-Amerikalı dört gazinin savaştan yıllar
sonra manga komutanlarının cedesini ve
gömülü altın zulasını bulmak için Vietnam’a gitmelerini konu alan film Delroy
Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters ve
Norm Lewis gibi isimler karşımıza çıkıyor.
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ANTİVİRÜS
DÜNYASINA GİRİŞ
Gerçekten 2020’de PC antivirüs yazılımına ihtiyacınız var mı? Bu
sorunun cevabını verebilmek adına sizler için bir makale hazırladık.
Bilgisayarlar gün geçtikçe artık internet ortamındaki değeri yükselen
teknolojik ürünlerden bir tanesi. Bu teknolojik ürün içerisinde
internette ne kadar güvendeyiz?
72 | www.mediamarkt.com.tr
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A

slında genel olarak bakarsak internet ortamında güvende olduğumu söylenemez. Kötü amaçlı
yazılımlar internet ortamında
hala yoğun bir şekilde yer alıyor.
Bu tür yazılımlar “antivirüs” adını
verdiğimiz programlar ile artık tamamiyle engellenemiyor ancak bir güvenlik
sağlaması da tabiki söz konusu. Artık sadece bilgisayarlarımıza bulaşan ve kişisel
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verilerimizi silen kötü virüsler ile ilgili
endişelenmek gerekiyor. Bu endişelenmenin içerisine kötü amaçlı yazılımlar
da dahil oluyor. Hala yaygın bir şekilde
kullanılan bu yazılımlar tehdit amaçlı
bilgisayarınıza yerleştiriliyor.
Microsoft, bu internet dünyasında güvenliğimizi çok ciddiye alıyor ve güvenliğimizi daha da iyi seviyelere getirmek
amaçlı güncellemeler yayınlıyor. İnternet

Antivirüs dünyasına giriş | BİLGİSAYAR DÜNYASI

ortamında kullanıcıyı güvende tutmak için
Windows 10’da çok önemli bazı araçlar
Microsoft tarafından oluşturuldu.
Bu korumayı sağlamak amaçlı Windows
Defender kullanıcılar tarafından hazır olarak fazlasıyla tercih ediliyor. Eskiye oranla
daha iyi bir koruma sunan Windows Defender ücretsiz olarak sunduğu performans
ile göz dolduruyor. Eğer ücret ödemeden bir
koruma sağlamak istiyorsanız bu hizmet

gerçekten oldukça yeterli olacaktır.
Çevrimiçi olduğunuzda veya saygın
siteleri ziyaret ettiğinizde resmi kaynaklardan veri indirirken dikkatli olduğumuzu düşünebiliriz. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu
işleri yaparken izleniyor olabilir misiniz?
Eğer bilgisayarınızda kötü amaçlı bir
yazılım ile bu işlemleri gerçekleştirdiyseniz
işlemleriniz kayıt altına alınmış olabilir.

Virüs ve kötü amaçlı yazılım kodlayan
insanlar, onu daha geniş bir dünyaya nasıl çıkaracaklarını tam olarak bilirler. Bu
yüzden hala dünyada bu problem var..
Daha önceki dönemlerde antivirüs kullanımıyla yaygın olarak karşılaşıyorduk
ancak günümüz koşullarında bu durum
aynı değil. Bu makalemizde gerçekten
2020’de PC antivirüs yazılımına ihtiyacınız var mı? Sorusuna cevap verdik.

Cevap kullanıcıya göre evet veya hayırdır.
Bu soruya aslında hayır demek kullanıcı
tarafında gerçekten sıkıntı yaratabilir.
Eğer Windows 10 kullanıyorsanız ve
her şey güncel ise Windows Defender’ı
kesinlikle etkinleştirmeniz gerekiyor. Hem
ücretsiz hemde performanslı. Kendinizi
internet üzerinde korumayı unutmayın.
Hiçbir şey kullanmıyorsanız, hemen
Windows Defender’ı etkinleştirin.
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OYUNCULARIN DA
ODASI OLUR
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Son zamanlarda oyuncular bilgisayarları dışında oyun oynadıkları
ortama da fazlasıyla özen göstermeye başladı. Bu özen gösterme
sonrası artık evlerin bir odası oyun için ayrılabiliyor. İşte bu
makalemizde oyuncular odalarını hangi ekipmanlarla ve donanımlarla
düzenler buna yakından bakıyoruz…
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Logitech MK330 kablosuz klavye ve mouse
Eğlenceyi ve taşınabilir kullanımı parmak uçlarınıza
getiren kombinasyon. 24 ay klavye ve 12 ay mouse
pil ömrü ile pil değiştirmekle uğraşmak zorunda
kalmıyorsunuz.

E

vet ilk olarak oyuncunun odada
konumalanacağı köşeden başlayalım. Bu kısım oyuncu için gerçekten
fazlasıyla önemli. Çünkü uzun bir
süre odanın o köşesinde vakit geçirileceği
için hem masa konumu hemde genel olarak konumlanması avantaj sağlayacaktır.
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Konumlamanın dışında masa tercihi de
oldukça önemli. Oda düzenine göre L
yada düz masa tercih edilebilir. Odanın
durumuna göre tercih edilmesi gereken
bu masalar genel olarak odanın nasıl bir
tasarım diline sahip olacağını tek başına
belirler.

Masa ile birlikte oyuncuların çok dikkat ettiği bir konu daha bulunuyor. Bu
önemli konu oyuncu koltuğu. Neredeyse
her oyuncu odasında, tasarımı özel, rahat
ve konforlu bir oyuncu koltuğu da yer
alıyor. Rahatlık bakımından gerçekten
performansı bu koltukların oldukça iyi.

Rahatlık oyuncular için oldukça önemli çünkü oyuncular bilgisayar başında
uzun süre vakit geçirdikleri için rahat ve
ergonomik bir oyun deneyimi yaşamak
istiyorlar. Oyuncu koltuklarının bu kadar sevilmesinin genel olarak sebebi de
bu diyebiliriz.

Masa ve oyuncu koltuğundan sonra
oyuncuların dikkat ettiği bir başka husus
da bulunuyor. Bu da şüphesiz ki ışıklandırma. Oyuncular bilgisayar donanımları
dışında odalarının da ışıl ışıl olmasını ister.
Bundan dolayı da gerçekten ambiansa önem
veren oyuncular, RGB ışıkları odalarının

kullanılabilecek her yerinde kullanır. Bu
sayede oyun içerisinde kendilerine ambians
oluşturup tam olarak oyuna hazır hissedebiliyorlar. Son zamanlarda gerçekten
oyuncular RGB ışıklandırmalar ile güzel
işler ortaya çıkarıyorlar. Bu ışıklandırmaların hem bilgisayar hem de cep telefonu
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üzerinden kontrol edilebiliyor olması da
ürünlerin tercih edilmesini öne çıkartıyor.
Yapay zeka ve akıllı asistan desteği de bu
işin içine girince RGB ışıklar oyuncuların
vazgeçilmezi oluyor.
Ek olarak oyun oynarken canlı yayın
yapan oyuncular da son zamanlarda ger-
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çekten popüler. Farklı platformlar üzerinden bu işlemleri gerçekleştiren oyuncular,
kamera arkası yani arka plana fazlasıyla
önem gösteriyor. Raf, poster ve neon
ışıklar arka plan oluşturulmasında çok
tercih edilen ürünler. Bu ürünler dışında
oyuncular bilgisayarlarında kullandıkları

Oyuncuların da odası olur | BİLGİSAYAR DÜNYASI

donanımların kutularını da arka planda
sergileme işlemini fazlasıyla sever.
Genel olarak tasarım dillerinden bahsettik. Bilgisayar oyuncuları donanım
alırken nelere dikkat ediyor? İşte tam da
burada işler gerçekten önemli bir hale
geliyor. Çünkü oyuncular saatlerini bil-

gisayar başında geçireceği için bu tarafta bir sıkıntı yaşamak istemiyorlar. Bu
sebepten dolayı da oyuncular bilgisayar
alırken uzun süreli kullanabilecekleri
oyunlarda performansı yaşayabilecekleri
donanımları tercih ediyorlar. Bu sebepten
dolayı da geçtiğimiz yıllarda üst segment

bilgisayarlar fazlasıyla tercih edildi.
Oyun performansını doruklarda yaşayan
kullanıcılar ek olarak oyuncu ekipmanlarına da fazlasıyla önem verir. Özellikle RGB
özelliğinin yer aldığı klavye,kulaklık ve
mouse seçimine bu tarafta özen gösterilir.
Hatta son zamanlarda geliştirilen yazılım

teknolojileri ile bu bahsettiğimiz oyuncu
ekipmanlarının ışıklarını bir düzen içerisinde kontrol etmeyi sağlıyor. Yapay zeka
ve yazılım ile oyuncular bu ekipmanları
genel olarak odasındaki teknolojik aletler
ile eşleyebiliyor ve genel olarak ortaya güzel
bir görüntü çıkarıyor.
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Samsung 55 inç 4K Ultra HD QLED TV
139 ekran ile dev ekranda dizi ve film
keyfi yaşamanız mümkün. Quantum Dots
teknolojisinin sağladığı bir milyar renk tonuyla her
şey daha da parlak.
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3. SEZON
DAHA BİR
DARK MI?
Çok uzun yıllardır geleneksel
televizyon kanallarında
izlediğimiz yabancı diziler,
internet ile birlikte çok
daha ulaşılabilir hale geldi.
Günümüzde birçok farklı
platformdan tüm dünyadaki
dizileri tek bir tıkla izlemek
mümkün. Bu platformların
başında sizin da tahmin
edeceğiniz gibi Netﬂix yer
alıyor. Dizi ve ﬁlm dediğimizde
artık birçoğumuzun aklına
Netﬂix geliyor. 1997 yılında
kurulan Netﬂix, 2016 yılında
ise ülkemizde yayın hayatına
başladı. Şimdi milyonlarca
abonesi olan Netﬂix’in
ülkemizde de geniş bir kitlesi
bulunuyor. Netﬂix dizileri
arasında öne çıkan birçok
farklı seçenek var. Ancak biz,
kısa süre önce yeni sezonu
yayınlanan Dark’ı mercek
altına alıyoruz.
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2

017 yılında Netflix’te yayınlanan
Alman yapımı dizinin üçüncü
sezonu kısa süre önce yayınlandı.
Üçüncü sezon aynı zamanda dizinin de finali anlamına geliyor. O yüzden
dizi severler için ekstra büyük bir anlam
taşıdığını söyleyebiliriz.
Üçüncü sezonun detaylarına geçmeden
önce kısa bir Dark bilgisi vermek şart.
Almanya’daki Winden isimli küçük bir
kasabada geçen dizi, kaybolan iki çocuğun
hikayesiyle başlıyor. Bu kayıp vakaların
sonrasında 4 ailenin birbirleriyle olan
ilişkileri ise dizinin ana olayı.

Şimdi gelelim üçüncü sezona.

Üçüncü sezon için ilk söyleyeceğimiz
şey; hafızanızın zorlanmasına hazır olun!
Geçen iki sezonda kim kimdi, aralarında
nasıl bir ilişki vardı? Bu sorular için hafızanızı birçok kez zorlamanız gerekecek.
Bunun için internette bolca bulunan aile
ağacı görsellerinden faydalanmanız işinizi
kolaylaştıracaktır.
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Eğer ilk iki sezonu şaşkınlıkla izlemiş
ve hayran kaldıysanız, son sezonda bu
iki sezonun aslında hiçbir şey olduğunu
göreceksiniz. Çok daha büyük bir dünya
olduğunu aslında ikinci sezonun son
bölümünde anlamıştık. Yeni sezonda da
bunların içinde kaybolacaksınız.
Şimdi geçmişe yönelik baktığımızda,
son sezonda dramanın biraz daha kuvvetli
olduğunu söyleyebiliriz. Yani, duygusallaşmaya da bir yandan hazırlıklı olmakta
fayda var! İlk iki sezon bizi çok fantastik
bir dünyanın içine çekmişken, son sezonda
bunların arasına bir de daha yoğun duygusallık ve drama ekleniyor. Tabii bu iyi
mi, kötü mü? Tartışılır. Diziyi severlerin
bu konuda ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Dark’ın ilk iki sezonundaki o koyu
havasına alışanlar için duygusal ögelerin
yoğunluğu fazla gelebilir.
Aslında dizide üç farklı zaman dilimine
zor alışmış ve adapte olmuştuk. Son sezonda işin içine paralel dünyanın da girmesi
her şeyi birbirine iyice karıştırdı. Yine de

bu dizinin Alman mühendisliğiyle yapıldığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.
Çok sevilen, başarılı dizilerin finalleri
genellikle seyirci tarafından beğenilmez. Bu yüzden beklentiyi yüksek tutan
Dark izleyicilerinin bir kısmı da final
bölümünden beklediği tadı alamamış
olabilir. Ancak; işlenen konu, ilişkiler ve
son sahnelerle üçüncü sezonun daha bir
Dark olduğunu kabul etmek gerekiyor.
Eğer şimdiye kadar Dark’a başlamadıysanız sizlere de söyleyecek bir çift lafımız
var! Tüm sezonları yayınlanan ve finali
belli olan bir diziye başlamak için en doğru
zamandasınız. Kişileri ve aileleri tanımaya
başlayıp adapte olmanız ve yeni bir sezon
beklerken araya zamanın girmemesi de
en büyük avantajınız. O yüzden bu yaz
günlerini Dark’a başlayarak değerlendirebilirsiniz!
İlk iki sezonu izlemiş ve üçüncü sezona
başlama konusunda tereddüt yaşıyorsanız
da emin olun buna değecek!
İyi seyirler!
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The Last of Us’ın ardından
yıllardır merakla beklenen
The Last of Us 2 nihayet
19 Haziran 2020 tarihinde
oyunseverler ile buluştu.
Oyun başarılı graﬁkleri,
devam eden hikâyesi
ve gerçekçi aksiyon
sahneleriyle bir sürü
oyuncuyu kendisine
bağlamış durumda.
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P

layStation 4’ün son önemli oyunları
arasında yer alan The Last of Us 2,
gerek çıkmadan önce gerek çıktıktan kısa bir süre sonra gündemdeki
yerini koruyan oyunlar arasında yer aldı.
Sony ve Naughty Dog birlikteliği ile
ortaya çıkan oyunun ikinci kısmında elbette Ellie ve Joel’un yeni hikayesi konu
alınıyor. Oyun ilk kez 7 yıl önce karşımıza çıkmıştı ve Ellie o zamanlar daha bir
çocuktu, zaman içinde oyun ile birlikte
Ellie de büyüdü ve ikinci oyunda artık
yetişkin Ellie’yi oynamaya başlıyorsunuz.
The Last of Us Part II öylesi bir oyun ki
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‘’duygusal bir yolculuğa yelken’’ açıyorsunuz desek yanlış olmaz. Oynayan oyunseverlerin büyük bir çoğunluğu olumlu
yorumalar yaptığı ikinci oyun için, hikâye
kurgusundan, farklı perspektiflere kadar
pek çok yönün bulunduğunu söylüyor.
The Last of Us Part II, ilk oyundan yaklaşık 5 yıl sonrasında geçiyor. Hikâyesine
tanıklık ettiğimiz Ellie ve Joel, Wyoming
eyaletinde Jackson adında bir kasabaya
yerleşmiş ve burada yeni bir hayat kurmaya başlamış.
Oyun ekibimize yeni katılanlarla birlikte düzenin sağlandığı huzurlu günler

geçiyorken başlıyor. Elbette bu şekilde
kalmayacak.
Ellie intikam ateşiyle yanıyor ve çok
daha acımasız şekilde düşmanlarıyla çarpışıyor. The Last of Us Part II gerçekçilik
noktasında gerçekten de tam not aldı.
Bu sebeple eğer gerçekçi oyun tecrübesi
istiyorsanız ve işin içinde derin bir hikâye olsun, bir de ben oyun oynarken bazı
sahneleri film izliyormuşçasına izleyeyim
diyorsanız en doğru tercih The Last of Us
Part II’yi oynamanız olacaktır.
The Last of Us Part II’yi 499 TL’ye satın
alabiliyorsunuz.
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