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TATIL BITTI,
OKUL BAŞLIYOR
Yaz mevsiminin sonuna geldik. Uzaktan eğitim
ile birlikte okula geri dönüyoruz. Biz de yeni senenin
bu farklı heyecanını Mediatrend Eylül sayısında
sizlerle birlikte yaşıyoruz.
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OKULA DÖNÜŞ

T

üm dünya ile birlikte şimdiye kadar yaşamadığımız
bir dönemin içinden geçiyoruz. Son aylarda hayatımızın ‘yeni normal’e alışarak geçiyor diyebiliriz. Günlük
yaşantımızda artık birçok alışkanlığımızı bu duruma
adapte etmiş durumdayız. Hatta iş ve eğitim hayatı da önemli
değişimlere girdi. Öyle ki okullar, 31 Ağustos günü yeni dönem
için uzaktan eğitime başladı. Biz bu sayıyı hazırladığımızda ise
örgün eğitim için 21 Eylül tarihi işaret edilmişti. Neler yaşanacağını ise bize zaman gösterecek.
Biz şimdi gelelim Mediatrend Eylül sayısına.
Bu ay da yine sizi birbirinden keyifli ve bilgilendirici konular bekliyor. Samsung, Note ailesinin en yeni üyelerini bizlere
tanıttı. Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modelleri hayatımıza
girdi. Peki, bu telefonlar neler sunuyor? S-Pen desteği ile öne
çıkan Note ailesinin en taze üyelerine dair merak ettiğiniz tüm
soruların yanıtları bu sayıda sizleri bekliyor. Her ay olduğu
gibi bu ay da bir röportaj ile karşınızdayız. Bu ayın konuğu ise
İlayda Sürücü. Bakalım sosyal medyada binlerce takipçisi olan
isimler teknoloji ile ne kadar içiçe?
Gezi köşemizde ise drone kullanıcıları için altın tavsiyeler
bulunuyor. Drone’unuzu aldınız ve yola çıktınız, dikkat etmeniz
gereken noktaları atlamamanız çok önemli!
Ana konumuz tabii ki okula dönüş. Başta da söylediğimiz gibi
eğitim uzaktan başlayacak ve sonrasında dersliklere taşınacak.
Bu esnada öğrencilerin hayatını kolaylaştıran bazı uygulamalar
var. Biz de Mediatrend Eylül sayısında belli başlı uygulamaları
mercek altına alıyoruz. Okula dönerken öğrencilere alınacak en
güzel hediyelerden biri de tablet. Tamam ama bu tableti satın

alırken dikkat etmemiz gereken noktalar yok mu? Tabii ki var.
Bunun da yanıtı yine sayfalar arasında.
Mutfakta Yaşam köşemizde ise sizleri uğraştırmayacak tariflere odaklandık. Pratik öğlen yemekleri hazırlayarak vaktinizi
daha verimli işler için kullanabilirsiniz. Yanınıza alacağınız
pratik tarifler gün boyu sizi tok tutacak. Bu köşenin bir diğer
konusu ise düşük kalorili yemekler. Mevsim ne olursa olsun
yediklerimize dikkat etmek aslında hem ruh hem de beden
sağlığımız için çok önemli.
Peki Eylül sayısı bunlarla mı sınırlı? Aslında bunun yanıtını
siz de biliyorsunuz.
Bu ay fotoğraf yazıcılarını mercek altına alıyoruz. Çektiğimiz
fotoğrafların artık çoğu hatta hemen hepsi dijitalde. Bunları
ölümsüzleştirmek için baskı almak istediğimiz karşımıza fotoğraf yazıcıları çıkıyor. Doğru seçimle kendinize uzun ömürlü
bir yazıcı edinebilirsiniz.
Evde Yaşam köşemizde evinizi akıllandıracak teknolojileri
sizlere anlatıyor, “TV’nin akıllısı nasıl seçilir?” sorusunu da
tüm detaylarıyla yanıtlıyoruz.
Ses ve Görüntü köşesinde ise dönemin efsane filmlerinden
Bonnie and Clyde’ın Clyde’ı Warren Beatty’nin oyunculuk ve
yönetmenlik kariyerine kısa bir yolculuk yapıyoruz.
Aynı zamanda bilgisayar dünyasından en önemli tüyolar, eğlence dünyasından keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak dizi ve
oyun önerileri de yine Mediatrend Eylül sayısında sizleri bekliyor.
Şimdi eğer hazırsanız, başlayalım!
İyi okumalar...
MediaMarkt Türkiye
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GEZİ | Gezginler için altın değerinde drone tavsiyeleri

Gezginler için altın değerinde drone tavsiyeleri | GEZİ

GEZGİNLER İÇİN
ALTIN DEĞERİNDE
DRONE TAVSİYELERİ
Gezilerimiz, tatillerimiz artık fotoğraﬂarla ve
videolarla anılarımızda ölümsüzlüğe yürüyor,
torunlarımıza kadar kalacak hatıralar olarak
hayatımızda yer ediyorlar. Ayrıca sosyal medyanın
da etkisiyle artık gezilerimizi etkileyici fotoğraf ve
videolarla taçlandırmak büyük önem taşıyor. İşte
bu noktada, farklı, etkileyici, göz alıcı fotoğraﬂar ve
videolar elde etmek için en kullanışlı araç, drone’lar.
Peki drone kullanırken bilmeniz gerekenler nedir?
İşte drone sahipleri için altın tavsiyeler.
6 | www.mediamarkt.com.tr
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1

Doğru drone’u seçin

Drone çekimleri yapmaya başlamadan
önce, ihtiyacınıza uygun drone’u seçmeniz önemli. 500 gram’ın altındaki küçük ve
hafif drone’ları kullanmak için özel izin ve
ruhsat gerekmezken, 500 gr-4 kg arasındaki
drone’ları uçurmak için İHA0 isimli ehliyet
zorunludur. Bunun için de 12 saatlik bir eğitim almanız gerekiyor. 4 kg -25 kg üzerindeki
drone’lar ise ticari drone sınıfına giriyor ve
İHA1 isimli ticari ehliyet almak zorunlu
kılınıyor. 36 saatlik bu eğitim sonrasında
drone’lar hakkında çok önemli teknik bilgilere hakim olmak gerekiyor. Dolayısıyla,
tatilde, gezilerde anı videoları çekmek için
drone seçerken bu bilgiler aklınızda olmalı.

8 | www.mediamarkt.com.tr

2

Drone’u nerede
uçuracaksınız?

Çekim yapacağınız bölgede drone
uçurmanız için yasaklar var mı? Bunu da
önceden araştırmanız doğru olacaktır. Hava
limanlarının yakınlarında veya askeri bölgelerin çevresinde drone uçurmanın yasak
olduğunu unutmayın. DJI gibi gelişmiş
drone modellerinin navigasyon sistemlerinde, yasaklı bölgeler önden kayıtlı olarak
geliyor. Dolayısıyla, farkında olmadan bu
bölgelerde drone uçurmaya kalksanız bile
drone bölgeye girmiyor veya uyarı veriyor.
Ancak en gelişmiş drone’ların bile bu
konuda hata yapabileceğini unutmayın.
https://iha.shgm.gov.tr adresinden drone

Gezginler için altın değerinde drone tavsiyeleri | GEZİ

kaydınızı yapabilirsiniz ve ardından bu
site üzerinden, bulunduğunuz lokasyondaki drone uçuşuna yasaklı olan bölgeleri
haritada inceleyebilirsiniz.

3

Etik olarak drone uçuşuna
yasak bölgeler

Drone uçuşu için yasal olarak engel
bulunmasa da bazı bölgeler etik olarak
drone uçurmaya elverişli değildir. Drone ile
çekim yaparken bunu da dikkate almalısınız. Peki bu etik kurallar nedir? Çevredeki
insanların mahremiyetine ve sağlığına hatta
huzuruna zarar vermeyecek şekilde drone
kullanmalısınız. Örneğin, drone’nunuz
ile insanların evlerine, bahçelerine, özel

alanlarına bırakın girmeyi, uzaktan çekim
yapacak şekilde bile müdahil olmamalısınız. Deniz üzerinde drone uçuruyorsanız,
özel teknelerinde tatil yapan, güneşlenen,
dinlenen insanları izinsiz bir şekilde kayda almamalı, huzurlarını bozacak şekilde
teknelere yakınlaşmamalısınız. Halka açık
alanlarda, drone’u belli bir kişiye ve gruba
odaklamamalı, insanları rahatız etmemeli
ve drone ile insanlara çarpma riski yaratmalısınız. Ayrıca drone’un arıza yapması
halinde kalabalık insan gruplarının üzerine
düşerek yaralanmalara neden olması riskini de göz ardı etmemelisiniz ve drone’u
mümkün olduğunca kalabalıklardan,
insanlardan uzakta tutmalısınız.

4

Olumsuz hava koşullarında
drone uçmaz

Rüzgarlı, fırtınalı havalarda drone
uçurmaya çalışmak ya pahalı drone ekipmanınızın hasar almasına neden olur, ya da
beklenmedik bir kaza sonunda insanların
yaralanmasına yol açabilir. Bu nedenle,
drone uçurmadan önce hava durumunu
kontrol ederek, planlamanızı hava durumuna göre yapmanız çok önemlidir.

5

Yardımcı yazılımlarla
görüntü kalitenizi arttırın

Tüm koşullar sağlandıktan sonra,
drone ile çekim yapmayı başardıysanız
artık sırada görüntülerinizi işleme adımı

var. Drone kamerasından aldığınız ham
görüntüleri doğrudan yayınlamak yerine, uygun bir fotoğraf/video düzenleme
yazılımı ile görüntülerinizin kalitesini
arttırın. Renkler ile oynayın, ışık ile oynayın, gölgeler ile oynayın ve kendi tarzınıza uygun, sizi mutlu edecek kalitede
bir görüntü oluşturun.
Eğer videonuzda etik olarak sorun
yaratacak görüntüler varsa, bunları da
video düzenleme aşamasında videodan
çıkarın. Son olarak, telif hakkı sorunu
yaratmayacak bir müziği de videonuzun
arka planına ekledikten sonra, videonuz
artık sosyal medyada yayına hazır hale
gelecektir.
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Yeni Galaxy Note serisiyle heyecan zirvede | MOBİL HAYAT

YENİ GALAXY
NOTE SERİSİYLE
HEYECAN
ZİRVEDE!
Samsung, bu yıl online olarak düzenlediği etkinlikle
beraber yeni Galaxy Note serisini tanıttı. Galaxy Note
20, Galaxy Note 20 Ultra’nın yanı sıra Galaxy Buds
Live, Galaxy Watch 3 gibi birçok ürün de tanıtıldı. Bu
tanıtımla birlikte biz de oldukça heyecanlandık. Peki
yeni Galaxy Note 20 Ultra bizlere neler sunuyor?
10 | www.mediamarkt.com.tr
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Y

eni Galaxy Note serisi, Galaxy Note
20 ve Galaxy Note 20 Ultra olmak
üzere iki farklı modelle karşımıza
çıkmıştı. Biz de Note serisinin
heyecanlandıran modeli Galaxy Note 20
Ultra’ya yakından bakalım istiyoruz.
Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy
Note 20 Ultra’nın 6.9 inç büyüklüğündeki ekranı 3200 x 1440 piksel çözünürlük
sunuyor. 120Hz ekran yenileme hızı ile
karşımıza çıkan AMOLED ekran, Infinity-O tasarımını temel alan bir yapı ile
bizleri karşılıyor. Adaptif Ekran özelliği
sayesinde de 60Hz yenileme hızına kadar
düşürülebiliyor.
551 PPI piksel yoğunluğuna sahip ekran,
HDR desteğine sahip ve Gorilla Glass 7
ile korunuyor. Bu sayede Note 20 Ultra,
Gorilla Glass 7 ile korunan ilk telefon
oldu. Son olarak parmak izi okuyucunun
ekran üzerinde bulunduğunu da belirtmekte fayda var.

Galaxy Note 20 Ultra
performansıyla da
oldukça güçlü

7nm+ fabrikasyon süreci ile üretilen
Exynos 990 işlemci performans konusunda
sizleri üzmeyecek.
2.73 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli
bir işlemci olan Exynos 990, Mali-G77 MP11
grafik birimini bünyesinde barındırıyor.
Ayrıca cihazın işlemcisinden de dolayı 5G

12 | www.mediamarkt.com.tr

desteği bulunuyor. Ancak ülkemizde 5G
teknolojisinin bulunmamasından dolayı
cihazın 5G desteği kapalı olacak.
12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB dahili
depolama alanı ile kullanıcıların karşısına
çıkan telefon, 1 TB’a kadar microSD kart
desteğine sahip.

8K video kaydı desteği!

Gelelim, en çok merak edilen bir diğer
konuya; Galaxy Note 20 Ultra kamera
özellikleri! Note 20 Ultra’nın 108 Megapiksel ana kamerası f/1.8 diyafram aralığı
ile karşımıza çıkıyor. Bu kameraya 12
Megapiksel çözünürlüğü f/3.0 telefoto ve
12 Megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına
sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.
Arka taraftaki ana kamera ve telefoto
kamera OIS desteği ile sarsıntıları minimuma indirirken, Samsung’un yeni
Lazer AF sensörü sayesinde çok hızlı bir
netlemeyle karşımıza çıkıyor. 5x optik
yakınlaştırma desteği de sunan kamera ile
8K video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz.
4K çözünürlükte 60 FPS, Full HD çözünürlükte 240 FPS ve 720p çözünürlükte
960 FPS seviyesine çıkabliyor.
iPhone ve Mac’te 2011 yılından bu yana
yer alan AirDrop özelliğine rakip olarak
geliştirilen Nearby Share, Galaxy Note
20’de yer alıyor. Artık Android cihazlar
arasında da çok basit ve hızlı bir şekilde
dosya aktarımı gerçekleştirilebilecek.

Yeni Galaxy Note serisiyle heyecan zirvede! | MOBİL HAYAT

IP68 sertifikası ve
çok daha fazlası

802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6) ve Bluetooth 5 desteğine sahip olan telefonda yer
alan tek bağlantı noktası, USB-C portu.
3.5 mm kulaklık girişinin yer almadığı
Note 20 Ultra, IP68 sertifikası sayesinde
suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
164.8 x 77.2 x 8.1 mm boyutlarındaki
telefon, 4500 mAh bataryadan besleniyor.
Samsung bataryanın 30 dakika içerisinde
yüzde 50 şarj edilebildiğini de belirtiyor.
Daha gelişmiş S-Pen ve Windows entegrasyonu ile de Galaxy Note serisinin en
iyi cihazını kullanırken, oldukça işlevsel
not alma yapısıyla da işlerinizi kolaylaştıracaksınız.
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İLAYDA SÜRÜCÜ
VE TEKNOLOJİ
Sevilen sosyal medya
fenomenlerinden biri olan
İlayda Sürücü ile, teknoloji ve
koronavirüs pandemisi hakkında
röportaj yaptık.

I

nstagram’da 114 bin takipçisi olan fenomen, teknolojiyi hayatının hangi noktasında değerlendiriyor, ne
derecede kullanıyor ve koronavirüs pandemisinde
teknoloji hayatının neresinde konumlandı? Tüm
bu soruların cevabını alabileceğiniz özel röportajı
keyifle okumanız dileğiyle...

14 | www.mediamarkt.com.tr
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İlayda Sürücü ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

Hayatında teknolojinin önemini puanla desek, 10 üzerinden kaç puan verirsin?
İşim ve ilgi duyduğum bir alan olarak
baktığımda 10 üzerinden 9 puan verebilirim.
Teknoloji artık hayatın her alanında ve
benim de çok vakit ayırdığım bir araç.
Bazen insan hayatında bu kadar vakit
ayırılan bir şey olması beni rahatsız etse
de, kesinlikle benim hayatımda büyük

16 | www.mediamarkt.com.tr

bir yere sahip.
İlk kullandığın teknoloji neydi? Kaç
yaşındaydın?
İlk kullandığım teknoloji, televizyondu
sanırım. Yaşım gereği her zaman hayatımda olan bir teknoloji olduğu için ilk
kullandığım yaşımı hatırlamam zor.
İlk akıllı telefonunu ne zaman aldın?

Sanırım ilk akıllı telefonumu lise yıllarımda aldım, 2011-2012 diyebiliriz.
Hayatında olmazsa olmaz dediğin bir
teknolojik ürün var mı? Neden?
Benim için kesinlikle akıllı telefonlar,
her iletişimi sağlayabildiğim, dilediğim
an fotoğraf ve video çekebildiğim, dizi
film izleyebildiğim bir teknolojiyi diğer
kategoriler ile kıyaslamam mümkün değil.
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Koronavirüs pandemisiyle birlikte
hayatına dahil olan yeni bir teknoloji
var mı?
Hayatıma yeni dahil olan değil ama
yeniden dahil olan televizyon var diyebilirim, pandemi döneminden önce çok
uzun süredir televizyon izlemeyen biriydim, bu süreç içerisinde tekrar hayatıma
dahil oldu.
Akıllı saat mi, klasik saat mi? Neden?
İki saati de kullanmıyorum açıkçası,
ama bir seçim yapmam gerekirse, akıllı
saat diyebilirim. Çünkü klasik saate göre
daha çok işleve sahip ve daha ilgi çekici
geliyor.
En çok vakit geçirdiğin teknolojik ürün
nedir? Ne kadar kullanıyorsun?
Kesinlikle telefon, başka bir teknolojik
alete gerek duymamak ile de alakalı olabilir
ama günde 8-9 saat kullanıyorum. Belki
işim ve vakit ayırdığım bir alan olmasa
bu kadar zaman geçirmek rahatsız edici
olabilirdi. Yine de dizi izlemek, bir şeyler
okumak gibi aktiviteleri bile artık telefon
sayesinde yapıyoruz o sebeple bu süreyi
uzun bir süre olarak değerlendirmiyorum.
Mobil dünyada fazla zaman geçirmemek için neler yapıyorsunuz?
Bir dönem günümün 12 saatini ayırdığımı gördüğümde, mobil dünyadan
uzaklaşmak ve bu vakti olabildiğince
azaltmak için ev işleri ile vakit geçirmek,
yemek yapmak ve kitap okumak gibi aktivitelerimi arttırmıştım. Çünkü teknoloji
her ne kadar hayatınızın bir parçası olsa
da gününüzün tamamını mobil dünyaya
ayırdığınızda, kesinlikle gerçeklik algınızı
kaybediyorsunuz. Bu insana çok kötü hissettiriyor ve kişisel problemler yaratıyor.
O sebeple dikkatli ve düzenli olmak bu
açıdan da çok önemli.
Son olarak, mobil oyunlarla aran nasıl?
Kısaca bahsedebilir misin?
Oynadığım tek bir mobil oyun var
aslında, PUBG mobile. Bazı dönemlerde
çok fazla vakit ayırdığım oluyor, o sebeple
mobile oyunlarla aram iyi diyebilirim.
Oynaması keyifli ve kafanızı dağıtmak
için bir alan olarak görüyorum.
Telefonda en çok kullandığın uygulamalar ne?
Bütün sosyal platformlar desem abartı
olmaz :) Bir kaç uygulama söylemem gerekirse; Instagram, TikTok ve YouTube
kesinlikle.

18 | www.mediamarkt.com.tr
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Her öğrencinin telefonunda bulunması gereken uygulamalar | OKULA DÖNÜŞ

Samsung Galaxy A11
A ailesinin uygun fiyatlı
üyesi 6.4 inçlik bir ekran
ve 4.000 mAh’lik bir
bataryayla geliyor. Bu
da günlük kullanımda
tüm işlerin kesintisiz
halledilmesi demek.

HER ÖĞRENCİNİN
TELEFONUNDA
BULUNMASI GEREKEN
UYGULAMALAR
Covid-19 nedeniyle okulların açılması riske girebilir ve bu yıl
öğrenim hayatı yine online eğitimle sürebilir ama ne olursa olsun,
öğrencilerin bu uygulamalara ihtiyacı olacak.
20 | www.mediamarkt.com.tr

Google Translate

Eğitiminiz için yabancı kaynaklardan araştırma
yapıyor olabilirsiniz ve bir servisine ihtiyaç duyabilirsiniz ya da yabancı dil derslerinizde yardımcı olması
için tercüme servisi Google Translate telefonunuzda
mutlaka bulunmalı. Karşınızdaki kişinin konuşmasını
canlı olarak anladığınız dile tercüme edebilecek kadar
gelişen bu uygulama, fotoğraflardaki metinleri tarayıp
OCR ile metine dönüştürdükten sonra tercümesini de
yapabiliyor. Dolayısıyla hem web sitelerini hem de kağıt
üzerindeki metinleri kolayca çevirebiliyor.
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Mathway

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

Wolfram|Alpha

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

Google G Suite

Ofis uygulamalarına ücretsiz olarak
ulaşabilmek özellikle öğrencilik sırasında çok önemli. Google’ın daha önce
“Docs” ismini verdiği G Suite uygulaması sayesinde, Microsoft’un Office
dosya kalıplarını Google’ın ekosisteminde bulut üzerinden açıp çalıştırabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz,
yeni dosyalar yaratabiliyorsunuz. Word,
Excel ve Powerpoint için en harika alternatif olan G Suite, hem öğrencilikte
hem de profesyonel yaşamda işinize
çok yarayabilir.
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Brainscape

Evernote

Not alma uygulamaları dijital hayatta
büyük önem taşıyor. Hem profesyonel
hayatta hem de öğrencilik hayatında
kullanışlı bir not alma uygulaması işlerinizi çok kolaylaştıracak. Evernote,
piyasada bulabileceğiniz en gelişmiş
not alma uygulaması. Öyle çok işe
yarıyor ki, bütün hayatını Evernote
ile yöneten fanatikleri var. Not alabilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz, resim
yapabilirsiniz, ses ve video kayıtları
alabilirsiniz. Alarmlar kurabilirsiniz.
Üstelik bunların hepsini bulut üzerinde saklayacağınız için notlarınıza her
yerden ve her cihazdan tekrar ulaşabilirsiniz.
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Bir dersi öğrenme aşamasını kolaylaştıran
bu mobil uygulama ile bir konu hakkında
metinli veya görsel eklemeli minik kartlar

hazırlıyorsunuz. Ardından, öğrenene kadar,
tekrar tekrar üzerinden geçerek, ders hakkındaki kritik konuları öğrenmiş oluyorsunuz.

Free Graphing Calculator

Öğrenciler için hesap makineleri çok
önemlidir. Eğer telefonunuzdaki standart hesap makinesine güveniyorsanız
üniversitede çok katmanlı bir matriksin
çarpım işlemini yapacağınız günlerde
hayatınız çok zorlaşabilir. Üniversitede
matematik ve fen bilimleri üzerine bir
bölüm okuyorsanız, bilimsel hesap
makinesi hayatınızın çok önemli bir
parçası olacak. Erken yaşlarda bu hesap
makinelerini kullanmaya alışmanızı
tavsiye ederiz.
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ÖĞRENCİLER İÇİN
OKULA DÖNÜŞ
TAVSİYELERİ
Çok uzun bir evde kalış döneminin ardından
hem çalışanlar işlerine hem de öğrenciler
nihayet okullarına geri dönüyor. Bu süreçte
birçok alışkanlığımızı değiştiriyor, yeni bazı
alışkanlıkları benimsiyoruz.
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Lenovo Ideapad 3

14 inçlik Ideapad 3, hem kolay taşınabiliyor hem de günlük ihtiyaçların üstesinden geliyor. Dizüstü
bilgisayar gücünü AMD Athlon
Silver 3050U işlemciden alıyor.

Öğrenciler için okula dönüş tavsiyeleri | OKULA DÖNÜŞ

E

vde karantina sürecinde öğrenciler
evden internet ortamı ile derslere
katıldı, eksik konularını buradan
tamamladı. Verilen ödevleri buradan teslim ederken, sınavlara da yeni
sistem sayesinde katıldı.
İşte okula fiziksel olarak dönüşün kademeli olarak başlayacak olması, öğrencilerin
adaptasyonda zorlanmasına neden olacak
gibi duruyor. Bu sebeple öğrenciler için
okula dönüş tavsiyeleri hazırladık; işte yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler:

Kendinize bir mekân belirleyin

Şimdi öncelikle eskisi gibi değiliz bu
sebeple eski alışkanlıklarımızdan kurtulmanın tam zamanı. Normalden farklı
olarak artık kontrollü olarak dışarı çıkabileceğimiz için, kütüphane, sevdiğimiz bir
kafe ya da tenha çalışma ortamları, okulun
ilk günlerindeki ders çalışma alanlarımız
olabilir. Böylelikle evden uzaklaşarak,
öğrenci olduğumuzu hatırlar, belki de
motivasyon kazanabiliriz.

Okuldaki ders programını not
edin

Okuldan bir ders programı verilecek.
Bu ders programına paralel olarak çalışma
programı oluşturursak, günün büyük bir
bölümünün verimli geçtiğini fark edeceğiz.
En azından bu tempoya tekrar alışıncaya
dek, planlı gitmekte fayda var.

Küçük küçük başlayın

Araştırma yapmamız gereken önemli
bir ödev verilmişse, bu ödevi birkaç güne
bölerek ve küçük küçük parça parça tamamlayarak ilerleyebiliriz. Böylelikle hem
hazırladığınız ödev külfet gelmeyecek
hem de diğer yapmak istediğimiz şeylere
de ayrılabilecek.

Ne olursa olsun, kırtasiye
ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Her ne kadar evde çok fazla vakit geçirmiş olsak da yine de yeni bir ders yılı,
yeni ihtiyaçlar demek. Kırtasiye ihtiyaçlarınızı sıralayarak ve onları satın alarak
aslında okula başladığınızı kendinize
hatırlatırsınız.

Rutinler belirleyin

Her gün yapmanız gerekenleri yapmak
için ne kadar zaman ayıracaksınız? Günün size en uygun zamanını bulun (bu,
programınıza bağlı olarak günden güne
değişebilir) ve yeni bilgilere ulaşmak için
programlar yapın ve bunu devamlı hale
getirmeye çalışın.
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En önemlisi gerçekçi olun

Gece bitirmen gereken ödevlere veya
projelere bakarken, işlerin gerçekte ne
kadar süreceği konusunda gerçekçi olmakta fayda var. Çalışmanız gereken bir
ders, bitirmeniz gereken bir proje ya da
okumanız gereken bir kitap varsa bunu
doğru zamanlarda verimli bir şekilde
tamamlamaya çalışın.

Her günün sonunda o günün
derslerinin notlarına bir göz
atmak

Karantina günlerinde en uzak kalınan
şeylerden birisi de dersi derste arkadaşlarla beraber dinlemek. Sanıyoruz ki bu
bile özlendi. Bu yüzden dersten sonra o
günkü derslerde alınan notlara bakmak
gerçekten faydalı olacaktır.

Dersleri salmayın

Ev karantinası pek çok kişiyi daha tembel yaptı bu bir gerçek ancak bu tembelliği
sürekli hale getirmemek gerekiyor. Daha
ilk aylardan dersleri salarsanız, sonrasında
toparlamak hiç de kolay olmayacaktır. Bu
nedenle okulun ilk aylarından itibaren
derslere yüklenmek, asılmak gerçekten
de önemli.

Dikkatli olun

Yine de okullar açılmış dersler başlamış
olsa da sosyal mesafe kurallarına uyulması
gerekiyor. Bu nedenle arkadaşlarınızla elinizden geldiğince dikkatli iletişim kurun.

Asosyal olmayın

Evde kalınan süreçte insanların birçoğu
asosyalliğe itilmiş oldu. Okullar artık açıldığına göre mesafe de korunarak sosyalleşebilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
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Okula dönerken en güzel hediye | OKULA DÖNÜŞ

JBL JR300

JBL’in çocuklar için geliştirdiği
kablosuz kulaklık JR300, katlanabilir
yapısıyla oldukça pratik. Bluetooth
üzerinden kulaklığı tablet, telefon
ya da dizüstü bilgisayara bağlamak
mümkün.

Okul dönemi yaklaşıyor ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla
birlikte artık oﬁslerimize de geri dönmeye başladık. Çocuklar
ödevlerini yaparken ve oyun oynarken tablet kullanmayı
tercih ediyorlar. Ebeveynler ise acil yaptıkları sunumları
ve ekstra işlerini tablet üzerinden yapmayı
kolaylık olarak görüyor. Peki, artık neredeyse
bilgisayarlar kadar güçlü olan bu tabletleri
alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tüm
detaylarıyla sizlere anlatıyor olacağız.
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T

abletler genellikle karşımıza iOS,
Android ve Microsoft Windows
gibi işletim sistemleri ile çıkarken
bu işletim sistemlerinden kendinize en uygununu seçmek de oldukça
mantıklı olacaktır. Eğer Apple ekosistemi
içerisinde bulunan cihazlar kullanıyorsanız iPad modellerine yönelirken, Windows
tabanlı cihazlar kullanıyorsanız Android
veya Windows işletim sistemine sahip
tablet modellerine yönelmeniz çok daha
uygun olacaktır. Ekosistemler kendileri
arasında daha verimli ve daha yüksek
etkileşimli çalışırken, cihazlar arası geçiş
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yapmanız çok daha kolay olacaktır.

Tablet Alırken Nasıl Bir Ekran
Tercih Edilmelidir?

Tablet alırken en önemli konulardan
birisi de ekranlar. Hangi işlevlerde kullanacağınıza bağlı olarak ekran seçimi
yapmanız en mantıklısı olacaktır. Mesela
çok fazla oyun oynamayı seviyorsanız ve
elde rahat tutulsun istiyorsanız daha küçük
ekranlı tabletler tercih edebilirken, klavyeli
bir şekilde küçük bir dizüstü bilgisayar
gibi kullanıyorsanız daha büyük ekranlı
tabletleri tercih edebilirsiniz.

Okula dönerken en güzel hediye | OKULA DÖNÜŞ

Genellikle ideal ekran büyüklüğü 9.7
inç olurken 10 inç üstü daha büyük ekranlı tabletleri de tercih edebilirsiniz. Bu
süreçte tableti hangi amaçla kullanacağınızı netleştirip, ona göre hareket ediyor
olmanız gerekiyor.

Donanım konusunda nelere
dikkat edilmeli?

Tabletler günden güne yeni işlemciler ve
yüksek performanslarla karşımıza çıkmaya
devam ediyorlar. ARM mimarili işlemcilerle karşımıza çıkan tablet modellerinde
eğer Android bir tablet arıyorsanız, Snapd-

ragon işlemcileri tercih edebilirken, iOS
tarafında Apple’ın son yıllarda çıkardığı
A12X Bionic işlemcili iPad modellerini
tercih edebilirsiniz. Alacağınız marka ve
ihtiyacınıza göre diğer orta seviye işlemcili
tablet modellerini de tercih edebilirsiniz.
Bu süreçte tablet içerisinde kullanacağınız
uygulamalar belirleyici olacaktır.
Ayrıca eğere tabletinizi, cep telefonu
olarak kullanmak istiyorsanız da, hem
SIM kart desteği sağlamasına hem de
minimum 4G bağlantı desteği sunmasına
bakmakta fayda var diyebiliriz. Bu 4G veya
5G bağlantı desteği sayesinde de tableti-

nizi Wi-Fi olmayan her yerde rahatlıkla
kullanabileceksiniz. Bu da dikkat edilmesi
gereken önemli konulardan birisi. Tabii
ki eğer sadece evde veya ofiste kullanmak
için bir tablet alıyorsanız, Wi-Fi bağlantısı
olması da yeterlidir diyebiliriz.

Tabletiniz televizyona
bağlanabiliyor mu?

Tablet kullanım alanlarından en önemlilerinden birisi de toplantılarda büyük
ekranlara tablet ekranını yansıtmak oluyor.
Eğer böyle bir işlev için sıkça kullanacaksanız geleneksel HDMI bağlantısına sahip

bir tablet alabilirken, bununla birlikte
ekrana kablosuz bağlantı desteği sağlayan farklı tablet modellerini de tercih
edebilirsiniz. Apple tarafında AirPlay
gibi bağlantı özelliklerinden yararlanabilirken, Android işletim sisteminde de
muadil özellikler bulunuyor.
Tablet alırken dikkat etmeniz gereken
birçok faktör bulunurken, bu süreçte en
önemlisi de sizin tableti alma nedeniniz
olacaktır. Tableti alma nedeniniz, dikkat
etmeniz gerekenler konusunda da belirleyici ve odak bir konu oluşturacaktır da
diyebiliriz.
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EVLERİMİZ DE
AKILLANIYOR
Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle
birlikte mobil cihazlarımız akıllanmaya
devam ederken, evlerimiz de akıllanıyor.
Bu süreçte uygun ﬁyatlı ürünlerle
evlerimizi rahatlıkla akıllı cihazlarla
donatabiliyoruz. Güvenlikten, cihaz
kontrollerine kadar birçok işlevi
artık mobil cihazlarımız üzerinden
gerçekleştirebiliyor ve evimizi daha
yakından kontrol edebiliyoruz. Biz de
sizler için hem evinizi akıllandıracak hem
de uygun ﬁyatıyla cebinizi rahatlatacak
akıllı ev ürünlerini listeledik.
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S-LINK Swapp SL-EG02 akıllı
hareket sensörü

Evimizin güvenliği artık oldukça önemli
hale geldi. Her ne kadar site içi konutlar
da otursak da maalesef can sıkıcı olaylarla karşılaşabiliyoruz. Tabii ki bu süreçte
akıllı ev ürünleri de bizlerin hayatını
kolaylaştırdı diyebiliriz. S-LINK Swapp
SL-EG02 isimli ürün akıllı ev güvenliği
sistemleri için kablosuz hareket sensörü
olarak karşımıza çıkıyor. 7 metre yakınındaki tüm hareketleri algılayabilen bu
sensör mobil cihazınız üzerine entegre
çalışan uygulamasıyla hızlı bir şekilde
size haber ederken, uzun süreli tatillere
gittiğinizde bile içiniz rahat olacak. WiFi üzerinden kolayca internet bağlantısı
gerçekleşen ürün, Ultra Bright LED ışığı
ile de evinize giren davetsiz misafirleri
tedirgin edebilecek. Evinize herhangi bir
kamera taktırmadan da uygun fiyatlı bir
çözüm olarak bu akıllı sensörü rahatlıkla
kullanabilirsiniz.

Evlerimiz de akıllanıyor | EVDE YAŞAM
karken, farklı işlevleriyle de dikkat çekiyor diyebiliriz. Televizyon izlerken
farklı ambiyanslar oluşturabilen akıllı
ampüller, uzaktan kontrol rahatlığıyla
hayatımızı kolaylaştırıyor. Philips’in Hue
serisi de evinizi akıllandıran ampüllerle
ön plana çıkıyor.
2 yıl Philips garantisiyle sunulan LED
ampül, 10W ampül gücüne sahip olsa da
60W’lık bir sıradan bir ampül ile aynı
performansı sunabiliyor. A+ enerji verimliliği sunan akıllı ampül ile odanızı
uzaktan kontrol edilebilir bir sistemle
aydınlatabilir ve farklı renklerde ışık
sağlayabilirsiniz.

Korkmaz A-365 Elektrikli
Cezve

Akıllı ev ürünleri artık mutfaklarımıza
bile giriş yaptı. Bu ürünler, her ne kadar
ülkemizde çok fazla yaygınlaşamasa
da yavaş yavaş ülkemizde
de kullanıl-

maya başlandı. Mutfak ürünleri ile sıkça
ismini duyduğumuz Korkmaz da akıllı
cezvesi ile kahvelerimizi kolaylaştırıyor.
360 derece dönebilen portatif alt besleme
ünitesi ile karşımıza çıkan akıllı cezve,
şık paslanmaz çelik gövdesi ve ergonomik
kulpu sayesinde kullanım kolaylığı sağlarken 4 fincanlık kapasitesi ile de köpüklü
kahve yapmak artık oldukça kolay.
Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemiyle siz dalgın olsanız dahi olası kazalara
engel oluyor. Su koymayı unuttuğunuzda
özel teknolojisiyle algılayarak pişirme
modunu durduruyor.
Aynı zamanda ısıya dayanıklı el yakmayan ergonomik kulbu, kahveniz piştikten
sonra servis anında elinizin yanmasını
engelliyor. Geriye güvenle
kahve keyfi kalıyor.

S-LINK Swapp SL-EG01
kapı ve pencere
sönsörü

Bir önceki hareket sensörüne
benzer bir biçimde çalışan ve
genellikle kapı ve penceler üzerine takılabilen bu uygun fiyatlı
sensör de güvenliğinizi oldukça
artıracak. Evinizden çıkarken mobil
uygulama üzerinden hızlı bir şekilde
aktifleştirebildiğiniz sensör, anormal
bir hareket olduğunda telefonunuzdan
uyarı gönderecek ve bu sayede evdeki
güvenlik konusunda içiniz rahat olacak.
Tabii bu akıllı sensör farklı amaçlar için
de kullanılabilir. Ev arkadaşlarınızın
odanıza girmesini istemiyorsanız,
bu sensör sayesinde de odanıza
ne zaman girilip girilmediğini
rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Tabii ki bu sensörün algılama mesafesinin, az önceki
sensöre göre daha az olduğunu belirtmekte de
fayda var.

PHILIPS Hue
E27 Akıllı
Ampül

Akıllı ev ürünleri dendiğinde belki
de ilk aklımıza gelen ürün segmenti
akıllı ampüller oluyor. Akıllı ampüller
artık oldukça uygun
fiyatlarla karşımıza çı-
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Philips buharlı
kazanlı ütü
2 dakikalık ısıtma süresi
bulunan Philips buharlı
kazanlı ütü, TionicGlide
taban ile geliyor. Ütüde
2.5 litre su haznesi
bulunuyor.
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TV’NİN AKILLISI
NASIL SEÇİLİR?
Günlük yaşantımızda kullandığımız
birçok cihaz akıllandı. Teknolojinin
bize sağladığı faydalardan biri de bu
diyebiliriz. Akıllanan cihazlar dediğimizde
aklınıza ilk olarak telefonların geldiğini
biliyoruz. Ancak, bu liste oldukça
kalabalık. Televizyonlar da yeni nesil
akıllılarımız artık. Geçmiş yıllarda
kullandığımız tüplü televizyonlar, yerini
yavaş yavaş ince tasarımlı LCD TV’lere
bırakmıştı. Tabii televizyonların gelişimi
burada son ermedi. Birçok yeni özeliğin
eklendiği televizyonlar artık evimizde bir
asistan olarak da hizmet veriyor. Sahip
olduğu donanım ve yazılımlar sayesinde
artık televizyonumuz bize ne izlemek
isteyebileceğimizi bile söylüyor.
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T

elevizyonlar akıllandıkça aslında
bir yandan da işler daha karmaşık
hale gelmeye başladı. Kriterler
arttı, seçenekler çoğaldı. Şimdi
8K mı, 4K mı? LED ile OLED arasındaki
fark ne? Hangi ekran büyüklüğü salon
için ideal? Benzer birçok farklı soru var
aklımızda.
Yıl olmuş 2020. Televizyon satın almadan önce göz önünde bulundurmanız
gereken birkaç önemli nokta var.

Doğru ölçüyü tutturmak

Nasıl bir televizyon seçecek olursanız
olun, satın alma tercihinizdeki en büyük
faktör tabii ki ekran boyutu olmalı. Bu
seçimi yaparken televizyonun bulunacağı
odanın büyüklüğünü, aynı anda televizyonu maksimum kaç kişinin izleyeceğini,
oturma düzeninin televizyona ne kadar
uzak olduğu ve hatta televizyon ünitesinin
yerini bile göz önünde bulundurmanız
gerekiyor. Fiyat, performans ve tipik bir
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oturma odası düşündüğümüzde 55 inç ila
65 inçlik seçeneklerin ideal olabileceğini
söyleyebiliriz. Bu arada küçük bir tüyo;
HD ekran çözünürlüğündeki TV’ler için 3
kat, 4K Ultra HD ekran çözünürlüğündeki
TV’ler için ise 1,5 kat uzaklıkta oturmak
gerekiyor.

8K, 4K ya da HD?

Çözünürlük, kabaca, bize ekrandaki
piksel sayısını tanımlar diyebiliriz. Daha
fazla piksel daha keskin görüntü ve daha
ince ayrıntılar anlamına gelir. Bu yüzden
ne kadar yüksek çözünürlüklü bir televizyon satın alırsanız, seyir keyfiniz o
kadar artar. HD olarak tanımladığımız
1920 x 1080 piksel çözünürlük uzun yıllardır standart ve hâlâ televizyonlar için
en popüler seçenek. Ancak artık Ultra
HD seçenekler de adından söz ettirmeye
başladı. 4K modeller, mevcut HD TV’lere
göre 4 kat daha yüksek çözünürlüğe sahip.
Bu da ekrandaki küçük nesnelerin bile

daha net görünmesine yardımcı oluyor.
Ayrıca, 4K TV’lerde görüntü tabii ki daha
zengin ve gerçekçi. Günümüzde dijital
platformlar 4K içerikler sunmaya başladı.
Şimdilik hala 1080p daha popüler olsa da
TV’nizi satın alırken geleceğe de yatırım
yapmak istiyorsanız 4K TV seçeneğini
göz ardı etmemelisiniz.
Diğer yandan 4K’dan 4 kat daha keskin
görüntü sunan 8K TV seçenekleri de var.

Ekran yenileme hızına dikkat!

Görüntünün ekranda saniyede kaç kez
yenilendiğini Hertz (Hz) olarak ifade
edilen yenileme hızı değeri ile anlıyoruz. Standart yenileme hızı günümüzde
60 Hz diyebiliriz. Ancak, hızlı hareket
eden nesnelerin olduğu sahnelerde 60
Hz yenileme hızının biraz geri kalabileceğini unutmayın. Bu yüzden 120 Hz
ya da 240 Hz seçeneklerini göz önünde
bulundurmanızda fayda var. Bazı yeni
modellerde ise Yüksek Kare Hızı (HFR)
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desteği bulunuyor. Bu sayede 60 Hz’den yüksek
kare hızlarına sahip içerikler için ek destek
anlamına geliyor. Özellikle spor müsabakaları izlerken bu farkı hissedersiniz.

Hangi bağlantılar var?

Bir televizyon satın alırken kaç adet
HDMI girişine sahip olduğuna mutlaka bakmalısınız. Maliyeti azaltmak isteyen üreticiler arkada daha
az HDMI girişine yer verebilir. Bu
da bağlantı noktalarının hızla
tükenmesi demek. Bir soundbar, oyun konsolu ve harici
uydu alıcısı taktığınızda tüm
girişlerin dolmamış olması
önemli. 4K Ultra HD bir
televizyon satın almaya
karar verdiyseniz Ultra
HD kaynaklara uyum
sağlaması açısından
HDMI 2.0 desteğinin televizyonda
bulunması gerekiyor. Son zamanlarda HDMI 2.1
desteğini de
duymaya
başladı.

Bu da 8K içerikler için oldukça önemli.

Akıllı TV’ler, mevcut uygulamalar

Netflix gibi internet tabanlı hizmetleri akıcı
bir şekilde kullanmak için televizyonunuzun
akıllı olması gerekiyor. Burda da arayüzün
kullanılabilirliği son derece önemli. Akıllı
TV’lerde bulunan bu hizmetler 4K ve HDR
destekli içerikleri bulmanın en iyi yollarından
biri. Televizyonların akıllı olması artık standart
bir özellik haline gelmeye başladı. Bu yüzden
dikkat etmeniz gereken nokta televizyonun işletim sistemi ve arayüzünün kullanışlılığı olmalı.

Baktık gördük peki ya ses?

En iyi, en pahalı televizyonlarda bile zayıf
ses problemi ile karşılaşmak mümkün. Bu da
tabii ki düz panellerin zarif tasarımlarının bir
sonucu. Zengin ses üretecek büyük hoparlörler
için bu şık televizyonlarda her bulmak kolay
olmuyor. Bu yüzden üç seçenek var; kulaklık
kullanmak, surround ses sistemi satın almak
ya da soundbar edinmek. Sinema deneyimini önemli ölçüde iyileştirdiği için soundbar
seçeneğine göz atabilirsiniz. Bazı soundbar
modelleri daha dolu bir dinleme deneyimi
için ek ses içeren Dolby Atmos’u da destekler.
Seçiminizde buna bakabilirsiniz.
Sonuç olarak doğru fiyatı ödemek de en
önemli kriteriniz olmalı. Bunun için de iyi
araştırma yapmalı ve istediğiniz televizyonun
özelliklerini net bir şekilde belirlemelisiniz.
Günlük hayatınızda pek fazla kullanmayacağınızı düşündüğünüz özelliker varsa,
onlardan vazgeçmeyi unutmayın!

Peaq 49 inç
akıllı televizyon
Full HD ekran
çözünürlüğünde gelen
akıllı televizyon,
multimedya özellikleri
sayesinde keyifli vakit
geçirmenize yardımcı
oluyor.
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DİYETLERİ
COŞTURAN
DÜŞÜK KALORİLİ
LEZZETLER
Diyet yapmak zor bir iş ama bu süreç lezzetsiz
olmak zorunda değil. Hem düşük kalorili hem de çok
lezzetli pek çok tarif yaratıp kilo verme sürecinizi
daha keyiﬂi ve katlanılabilir hale çevirebilirsiniz.
46 | www.mediamarkt.com.tr
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K

ilo vermek, diyet yapmak istediğinizde
klasik tarifleri veya çok sevdiğiniz
lezzetleri menünüzden çıkarmak zorundasınız. Pizzalar, hamburgerler,
kızarmış patatesler, makarnalar artık masanızdan uzak durmak zorunda. Her diyette
aslında bir “kaçamak günü” olur ancak o
kaçamak gününde yediğiniz pizza, makarna
veya diğer yüksek kalorili yiyecekler, bütün
hafta boyunca diyet yaparak eksilttiğiniz
kaloriyi fazlasıyla geri almanıza sebep olur.
Sonunda ise o hafta yaktığınız tüm yağı
vücut bir günde yerine geri koyar.
Ancak diyetler bu kadar sert olmak zorunda
değil. Hafta boyunca lezzet ihtiyacınızı karşılayacak doğru tarifler kullanırsanız, kaçamak
gününüzde kontrolden çıkan kalori alımı
yapmak zorunda kalmadan, daha sağlıklı
bir şekilde kilo vermeye devam edebilirsiniz.
Peki, düşük kalorili ve lezzetli diyet yemekleri
için bilmeniz gereken ipuçları nedir?

Soslarla lezzetlendirin

Diyet için hazırladığınız yemekler, sebzeler,
düşük kalorili besinler çoğu zaman yavan
lezzetleri nedeniyle sizi tatmin etmez. Ancak, o çok sevemediğiniz lahana tek başına
piştiğinde yavan bir lezzete sahipken, üzerine yoğurt ve limonla hazırlanmış bir sos
döktüğünüzde oyunun dengesi değişir. Artık
elinizde, lezzetine doyamayacağınız, üstelik
de kalorisi çok düşük bir yemek bulunuyor.

Peki sosları hazırlarken neye
dikkat etmelisiniz?

Soslar da kalori açısından tehlikeli lezzetlerdir. Eğer yağını çok kaçırırsanız, diyetinizi
bozup kilo almanıza bile neden olabilirler.
Her bireyin günlük kalori ihtiyacı farklı
olmakla beraber, ortalama 1500 kaloriye
yakın günlük kalori ihtiyacınız vardır. Sosunuzun içinde 100 gr yağ eklediğinizde,
bu 900 kalori anlamına gelir ve yediğiniz
yemeklerle beraber günlük 1500 kalorinin
üzerine kolayca çıkarsınız. Bu nedenle de
kilo almaya başlarsınız.
Bu küçük bilgiyi aklınızda tutarak, soslarınızda olabildiğince az yağ kullanıp, kalorisi düşük besinlerle sos hazırlamayı düstur
edinmelisiniz. Örneğin, haşlanmış fasulyenin
üzerine, az yağ ile haşlanıp ezilmiş domates püresi dökebilirsiniz. Fırında kızarmış
bamyanın üzerine 10-20 gr’ı geçmeyecek
kaşar rendeleyip eritebilirsiniz. Bu çıtır
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çıtır bamyaları, yoğurt, limon, sarımsak ve
baharatlar ile hazırlanmış dip soslara batırıp harika bir çerez yapabiliriniz. Üstelik
doyurucu da olacaktır.

Et yemeklerine gramaja dikkat

Kırmızı et, tavuk, balık, köfte veya döner
gibi et yemekleri diyet yaparken çok masum
görünür ama bu çok büyük bir yanılgıdır.
Çünkü etin kalorisi hiç de düşük değildir.
100 gr dana kavurması, 300 kaloriye yakındır.
100 gr tavuk eti pişirme şekline göre 150-200
kaloriyi bulur. Ancak çoğu insan masaya
oturduğunda, 100 gr tavuk etiyle doymaz
ve bir öğünde 400-500 kaloriyi sadece et
yemeğinden almış olursunuz.
Dolayısıyla, et yemeklerinizde olabildiğince, yağ ile pişirmekten uzak durup, etin
kendi yağı ile pişmesine izin vermenizi tavsiye ederiz. Bu mümkünse mangal veya
fırın gibi pişirme yöntemleriyle mümkün
olur. Bu sayede, eti mümkün olan en az kaloriyle pişirmiş olacaksınız. Sonrasında ise
dilerseniz baharatla lezzetlendirebilirsiniz,
dilerseniz, düşük kalorili diyet soslarıyla eti
yiyebilirsiniz.

Salatalar masum değil

Aynı mantık salatalar için de geçerlidir.
Salataları bol yeşillik ve sebze ile hazırlayabilirsiniz. Bunların kalorisi çok düşüktür
ancak üzerine dökeceğiniz zeytinyağının
miktarı diyetinizi bozup kilo almanıza bile
neden olabilir. Dolayısıyla çok az miktarda
yağı bir bardağa koyup üzerine limon veya
yoğurt ya da mayonez gibi sos malzemelerini
dikkatli ve az şekilde ekleyip, baharatlarla
tatlandırıp karıştırarak ağız tadınıza uygun bir sos hazırlayabilirsiniz. Ardından
da, gramajını ve kalorisini kontrol ederek
yaptığınız bu sosu salatanıza döküp iyice
karıştırarak salatayı lezzetlendirebilirsiniz.
Eğer salatanın sosunu kontrolsüz bir şekilde
hazırlarsanız, salatalar diyet yemeği değil,
kilo aldıran tehlikelere dönüşür, bu acı gerçek
daima aklınızda kalsın.

Melitta Easy Therm
Filtre Kahve Makinesi
Yemeklerden sonra taze
bir kahve iyi gider! Melitta
Easy Therm, 8 fincan
kapasitesiyle hem size hem de
misafirlerinize yetecek kadar
kahve yapabiliyor.
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YANINIZA ALABİLECEĞİNİZ
PRATİK SANDVİÇLER
Covid-19 ile birlikte eve kapanan
milyonlarca insan ekmek yapmayı öğrendi.
Yeri geldi yeni lezzetlere yelken açtı, yeri
geldi en sevdiği yemeği yapmayı öğrendi.
Bu süreç bize kendimizi keşfetmeyi,
aslında bazı şeylerin de ne kadar değerli
olduğunu gösterdi. Bahsettiğimiz
değerlerden birisi de yemek yemek.

G

üzel yiyecekler insanı gerçekten de mutlu ediyor,
hatta ünlü şair Cemal Süreya’nın şöyle bir kahvaltı
güzellemesi bile bulunuyor: ‘’ Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının
mutlulukla bir ilgisi olmalı.’’
Çoğu kişi okula ya da işe giderken kahvaltı edemeden
evden çıkıyor ve bir şeyler atıştırıyor. Bu sebeple
aslında öğle araları ve bu bağlamda öğlen yemekleri
çok önemli hale geliyor zira, çoğu kişinin kahvaltısı ve ilk öğünü öğlen yemekleri oluyor. İşte
evde hazırlanacak ve okulda, işte öğle arasında
ya da sabahtan dışarıda işiniz varsa ve öğle
vaktine dışarıda yakalanıyorsanız, sizler
için özel pratik sandviç tarifimiz
var gelin bu tariflere bir
göz atalım:
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Club Sandviç
bildiğimiz tabiriyle
“soğuk sandviç”

Ne olursa olsun evde hazırlanan yiyecekler
çok daha sağlıklı oluyor. Clup sandviç de kişiye
göre iç malzemesi değişen, doyurucu ve pratik yiyecekler arasında yer alıyor. Malzemeleri
pişmeden, çiğ bir şekilde ekmeğin arasında yer
aldığı için pratiklik puanı 10 üzerinden 10. Lezzet
açısındansa biraz önce dediğimiz gibi sevdiğiniz
malzemelere göre çeşitlenebilir, biz şimdi klasik
bir tarif olarak veriyoruz.

Malzemeler

1-2 dilim jambon (salam, sosis, hindi, dana vs...)
2 adet ince dilimlenmiş domates
2 adet salatalık
3-4 yaprak marul
4 adet tost ekmeği (kaç adet yapacağınıza bağlı
olarak değişebilir)
İnce dilimlenmiş kaşar peyniri (sevdiğiniz
peyniri ekleyebilirsiniz)
Mayonez
Hardal
1/2 parça beyaz peynir
Tost ekmeklerinin kenarlarını köşelerinden keserek çıkarın. Domates ve salatalıkları
ince ince dilimleyin ve ekmeğin içine ekleyin. Beyaz peyniri ezin ve mayonez ile karıştırın. Ekmeklerin her katına mayonezli
peynir karışımını sürün. Diğer katlara
kalan malzemeleri eşit miktarda paylaştırarak ve üst üste ekleyerek
devam edin. Daha sonra
ikiye bölüp kapaklı bir
kabın içine koyun ve
çantanıza atın. Bu
kadar basit!
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Krem peynirli sandviç

Krem peynir seviyorsanız bu tarif gerçekten
de hoşunuza gidecek. Pratik sandviç tariflerimiz
arasında karşımıza krem peynirli sandviç çıkıyor.
Elbette bir önceki tarifte olduğu gibi çeşitlendirmek ve sevdiğiniz malzemeleri ekleyip, sevmediklerinizi çıkartmak özgürlüğü sizde, yaratıcılığınızı
kullanın!

Malzemeler

6 sandviç ekmeği
4 yemek kaşığı krem peynir
Yarım demet dereotu
3 havuç
3 salatalık
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz
Dereotunu ince ince doğrayıp krem peynirle birleştirin. Ekmekleri ortadan ikiye
kesin. İç kısımlarına krem peynir
sürün. Havuçları irice rendeleyin.
Tuz, limon suyu ve zeytinyağı ekleyip karıştırın. Salatalık dilimlerini ve rendelenmiş
havuçları ekmeklerin
arasına yerleştirip
kapatın ve yine kapaklı ve korunaklı
bir kaba ekleyin,
zira suyunun çantanıza akmasını
istemeyiz!

Arnica Rapid
mini doğrayıcı
Paslanmaz çelik
bıçaklarla gelen
Arnica Rapid,
mutfaktaki birçok
işini halletmenizi
sağlayan fonksiyonel
bir yardımcı.
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EVDE FOTOĞRAF
ÇEKMENİN PÜF
NOKTALARI
Karantina sayesinde
hepimiz yeni yönlerimizi
keşfettik. Evde geçirilen
bu uzun sürelerin ardından
fotoğrafçılık gibi yeni
bir alana ilgi duymaya
başlamış olabiliriz. İşte
evde daha iyi fotoğraﬂar
çekmek isteyenler için
tavsiyeler...
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Tripod kullanın

Evde daha iyi fotoğraflar çekmek için öncelikle
çekim yapacağınız cihazı sabitleyin. Yani telefon
ile fotoğraf çekecekseniz telefonunuz ile uyumlu
bir tripod kullanın. Eğer profesyonel bir fotoğraf
makineniz varsa, ona uyumlu, daha sağlam bir tripod kullanmak çekimlerinizin kalitesini artırmaya
yetecektir. Çekim yapacağınız odadaki mobilyaları
ve nesnelerin yerlerini değiştirerek veya hareket ettirerek sonraki ayarlamaları yapın, böylece fotoğraflar
çok daha estetik çıkabilir.

Işık kaynağı oluşturun

Evde gün ışığında çekim yapmanın önemi çok
büyük. Haliyle gün ışığını en güzel açıyla alan odalarda çekimler yapabilirsiniz. Portre çekimlerinde
perdelerden yansıyan gölgeler ile çekimleri daha
estetik hale getirmek mümkün. Gün doğumu ve
gün batımı gibi ışık kırılmalarının fotoğrafları çok
daha iyi beslediği saatleri tercih ederseniz çektiğiniz
fotoğraflarda doğal bir kızıllık yakalayabilirsiniz.
Güneşten faydalanamıyorsanız, minik bir ışık
kaynadığını telefonunuza ya da fotoğraf makinenize monte ederek, o ışık desteğini yakalayabilirsiniz. Yine de ışık kaynağını konuya hangi açıyla
tuttuğunuz da önemli. Eğer çektiğiniz konu bir
insansa yapay ışık kaynağını kişinin yüzüne doğru
ayarlamanız gerekiyor. Bunun nedeni ise eğer ışık
aşağıdan geliyorsa, kişinin yüzünde bazı karanlık
yerler kalacaktır. Elbette dramatik bazı fotoğraflar
için bu açıyı kullanmak doğru olabilir.

Flaşınızı kullanmamaya çalışın

Basit bas-çek kameraları bile düşük ışık koşullarında daha iyi hale geliyor ve kameranızın flaşı hiçbir
zaman bir odayı iyi aydınlatamayacak. Kameranız
sabit bir tripod üzerindeyken, bulanık bir çekim
yapmadan uzun bir pozlama ve fotoğrafa doğal ışık
hissi verebilirsiniz. Uzun pozlama sırasında fotoğrafın bulanık olmasını istemiyorsanız, zamanlayıcıyı
açın ve kameranın sabitlemesini yapın.
Harika doğal ışık burada kameranın flaşı kullanılmadan vurgulanarak çekilen fotoğrafa yumuşak
bir his verir. Biçimsel olarak, çekeceğiniz nesnelerin
hareketleri de önem kazanıyor.

Alçak çekimler yapın

Gerçekten önemli bir kompozisyon düşüncesi,
kameranın yerden ne kadar yüksekte olduğudur.
Kameranızla yerden yaklaşık 20-30 cm yüksekte
çekimler güzel sonuçlar çıkmasını sağlayabilir. Fotoğraf makineniz göz hizasının altına düştüğünde,
fotoğraflarınız dergilerde gördüklerinize daha çok
benzeyecek.

Cihazın açısı önemli

Kameranızı düz tutmaya çalışın ve yukarı veya
aşağı eğmeyin. Kamerayı yatırdığınızda, fotoğraf-
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taki dikey çizgiler bozuluyor ve bu profesyonel görünmüyor. Güçlü bir kompozisyon için, bir odanın
veya evin içinde çekeceğiniz eşyaların yüksekliğine
doğrudan çekim yapın. Bunu yapmak için kamera
sensörünün konunuza paralel olarak ayarlamanız
gerekiyor. Sonuç genellikle hoş, grafik hissi veren
fotoğraflar olacaktır.

Geniş açılı lenslere mesafeli durun

Geniş açılı bir lens, kameraya yakın nesnelerin daha
büyük ve uzaktaki öğelerin daha küçük görünmesine neden olur. Bu çarpıklık doğal görünümü bozar.
Bunun yerine, normal bir lens kullanın ve konudan
olabildiğince uzaklaşın. Bazen özellikle telefonlarını
tanıyan kişiler geniş açı ile çok iyi fotoğraflar ortaya
çıkabilir. Eğer geniş açıda kendinize güveniyorsanız,
bunu kullanmaktan çekinmeyin.

Konunuzu hareket ettirin

Işık için harika bir yer buldunuz ve konunuzu
her açıdan çekmeye başladınız. Bir sonraki adımsa
daha fazla çeşitlilik elde etmek için konunuzu hareket ettirmektir (konunuzun bu noktada hala sabırlı
olduğunu varsayarak, bu öneriyi veriyoruz) Öznenizi ışık kaynağınıza, arka planınıza ve kameranıza
yaklaştırırsanız, özneniz daha uzakta olduğundan
farklı görünecektir.
Dene ve ne olacağını gör! Başka bir fikir çektiğiniz
konunun pozunu değiştirmek. Daha sonra bunu kendi pozisyonunuzu değiştirmeye döndürebilirsiniz.

Evinizdeki her odayı kullanmaya çalışın

Çekim yapmak için en sevdiğiniz yerleri bulmuş
olabilirsiniz ancak evinizin diğer kısımlarını ihmal
etmeyin. Hayat, evinizdeki en iyi pencerelerin ötesinde gerçekleşmeye devam ediyor ve yine de harika
bir fotoğraf çekebilirsiniz!
Evinizdeki her odayı kameranızla ziyaret edebilirsiniz çünkü her biri kendine özgü bir sahneyi içinde
barındırıyor. Belki bir oda en iyi ışığa sahip değildir
yine de eşyaların düzeni ve diğer etkenler bu odayı
kendi içinde bir konuya dahil edebilir. Odanın duvarları, kullanılan eşyaların desenleri, her şey fotoğrafı
farklı bir noktaya taşıyacaktır.

Merceğinizi yağlamayı deneyin

Evden çıkmayan sizleri fotoğraflarına biraz ışıltı
katmaya davet ediyoruz. Fotoğraflarınıza ışıltı katmak
ister misiniz? Etrafta yedek bir lens filtreniz varsa,
eski bir Hollywood hilesi deneyin: Görüntülerinize
yumuşak, rüya gibi bir görünüm kazandırmak için
camın üzerine bir parça vazelin tabakası sürün, sığ
bir alan derinliğiyle ruhani etkiyi vurgulamak için
açıklığı geniş tutun.
Bir hale etkisi yaratmak için filtrenin ortasını
vazelinden arındırarak deneysel olun, merkez net
odakta, ancak dış öğeler bulanık ve yumuşaktır.
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FOTOĞRAF YAZICILARI
HAKKINDA HER ŞEY
Fotoğrafçılık dijitalleşmiş olabilir ama anılarımızı, fotoğraﬂarımızı
kağıda basmak, albümler, fotoğraf çerçeveleri hazırlamak hala
sevilen bir uğraş. Peki, fotoğraf yazıcıları hakkında bilmeniz
gereken nedir?
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F

otoğrafları kağıda basmak, hayatınızda yeni bir heyecan yaratabilir,
anılarınızı sadece telefonda değil,
sürekli gözünüzün önünde tutmak, hem ruh halinize iyi gelebilir hem
de kendinize farklı bir tarz yaratmanıza
yardımcı olabilir. Peki fotoğrafları kağıda nasıl basabiliriz? Bunun için elimizde
hangi imkanlar var?
Fotoğraflarımızı, evimizde kendi imkanlarımızla kağıda basmak için elimizde
birkaç seçenek bulunuyor.
İlk olarak, evdeki normal mürekkepli
yazıcı üzerine, normal dosya kağıtlarına
baskı yapmayı deneyebilirsiniz ama bunun
çok kaliteli bir çıktı çözümü olmadığını
kolayca fark edeceksiniz. Bir fotoğrafı
normal bir yazıcıdan çıkarmak istediğinizde, fotoğraf baskısına uygun yazıcı
kağıtlarından edinmeniz doğru olacaktır.
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Bu parlak ve ağır kağıtlar, fotoğraflarınızın daha canlı, daha sağlıklı görünmesini
sağlayacaktır. Ancak yine de alıştığımız
klasik fotoğraf görüntüsü vermeyebilirler
çünkü mürekkep yazıcıların çoğu, net
fotoğraf baskısı yapmak için değil de, iş
ortamındaki raporları, sunumları basmak
için optimize edilmiş cihazlardır. Onlarla
fotoğraf basmak, sınırlarını çok zorlamak
anlamına gelecektir. Öte yandan, fotoğraf basmak için özel olarak tasarlanmış
mürekkep yazıcılar da bulunuyor ancak
bunların maliyetlerinin çok daha yüksek
olduğunu fark edebilirsiniz. Bu yazıcıların
kağıt haznesinde, farklı fotoğraf kağıdı
boyutları için özel bölmeler yer alabiliyor.
Bu bölmelere yerleştirdiğiniz kağıt üzerine
fotoğraf baskısı yapabiliyorsunuz.
İkinci seçenek olarak da karşınıza fotoğraf yazıcısı kullanma opsiyonu çıkacak.
Fotoğraf yazıcıları, genellikle cebinizde
taşıyabileceğiniz kadar küçük boyutlarda
ve içinde herhangi bir mürekkep kartuşu
bulunmayan yazıcılar olarak üretiliyor. Telefonlarla Bluetooth veya kablosuz bağlantı
üzerinden haberleşen bu yazıcılar, üretici-

nin sunduğu mobil uygulama üzerinden,
telefonlardaki fotoğraflarını doğrudan
yazıcıya göndermeye izin veriyor.
Genellikle 10x15 santimetre boyunda
fotoğraf çıktısı veren bu minik yazıcılar,
fotoğrafı kağıt üzerinde oluşturmak içinse özel, termal kağıt adı verilen fotoğraf
kağıtlarına ihtiyaç duyuyorlar. İçinde herhangi bir mürekkep kartuşu bulunmayan
yazıcılar, termal kağıdı farklı derecelerde
ısıtarak renkleri kağıt üzerinde ortaya çıkarıyor ve böylece fotoğrafı oluşturuyor.
Bu teknikte, anahtar bileşen, termal
fotoğraf kağıdı. Kağıtların maliyeti ise,
markadan markaya ve kağıdın boyuna
göre değişmekle birlikte, fotoğraf başına
2-5 lira arasında değişebiliyor.
Fotoğraf yazıcılarından kullanılan bu
termal kağıtlar aynı zamanda, arkası yapışkanlı olarak da gelebiliyor. Bu tür bir
kağıt üzerine baskı aldığınızda, çıkan
fotoğrafı telefonunuzun, bilgisayarınızın
veya diğer eşyalarınızın üzerine yapıştırabiliyorsunuz. Böylece, beğendiğiniz görsel
objeleri internetten indirip bastıktan sonra,
eşyalarınızın üzerinde taşıyabiliyorsunuz.
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KABLOSUZ KULAKLIKLAR
NEDEN POPÜLER?
Son zamanlarda bilindiği üzere Apple’ın da katkısıyla
beraber kablosuz kulaklıklar fazlasıyla popüler.
Tabi bu popülerliğin bir diğer nedeni de kablosuz
kulaklıkların sunduğu konfor ve deneyim. Özellikle
kullanıcıyı kablo karmaşasından kurtaran kablosuz
kulaklıklar bu özelliğiyle dikkat çekiyor.
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B

unun dışında bilgisayar kullanımı
ve daha farklı işlemlerde Bluetooth
kulaklıklar tercih edilebiliyor.
Toplu taşıma kullanımı yoğun
olan ülkemizde kablosuz kulaklık kullanmak hiç şüphesiz herkes için bir avantaj
sağlıyor. Özellikle uzun kullanım süresi
veren bu tarz kulaklıklar son zamanlarda
çok tercih ediliyor.
Bununla birlikte ses efektlerini, müziği
ve diğer arka plan seslerini de ayırabilen
bu kulaklıklar dinlendirici olma özelliğine
de sahip. Burada tabiki önemli bir detay
bulunuyor. Siz bu deneyimi yaşarken yanınızdaki kişiyi rahatsız ediyor musunuz?
Bu sorunun cevabı tamamiyle kullandığınız kulaklığın malzeme kalitesinden
geçiyor. Eğer kullandığınız kablosuz kulaklığın ses yalıtımı iyi seviyelerde değilse
dinlediğiniz ses parçaları yanınızdaki kişi
tarafından kolaylıkla fark edilebiliyor. Son
zamanlarda çıkan kablosuz kulaklıklara
bakıldığı zaman bu yalıtımın oldukça
başarılı olduğunu görebiliyoruz.
Bu geliştirmeler sonrası da kablosuz ku-

laklıkların satış rakamları her geçen gün
artmaya devam ediyor. Bu büyük talep
sonrası da üreticiler kullanıcılara daha
fazla ürün sunmak için kollarını sıvadı.
Kablosuz kulaklığın tasarımlarına da
tüketiciler tarafından fazlasıyla dikkat
ediliyor. Görünüşüne dikkat eden kişiler
yoğun kablo karmaşası içerisinde görünmektense kalitesi ne seviyelerde olursa
olsun kablosuz bir kulaklık tercih ediyor.

Kablosuz kulaklıkların
sunduğu ses performansı
hangi düzeylerde?

Kablolu kulaküstü ve kulak içi kulaklıklara göre daha küçük sürücülere
sahip olmalarına rağmen bu kulaklıklar
ses performansıyla tüketiciyi memnun
edebiliyor. Yapı olarak küçük boyutlarda
olan bu kulaklıklar gelişmiş sürücüleri
dışında mikrofonlarıyla da dikkat çekiyor. Telefon görüşmesi çok gerçekleştiren
kişilere baktığınızda kulaklarında genel
olarak bir kablosuz kulaklığın olduğunu
görebilirsiniz.

Kablosuz kulaklıklar neden popüler? | SES VE GÖRÜNTÜ

Kablosuz kulaklıkların fiyatlarına baktığımızda ise 200 TL’den başlayan ve 2000
TL’ye kadar yükselen bir fiyat grafiği ile
karşılaşıyoruz. Kablosuz kulaklıkların
popülerliğinin nedenlerinden biri de fiyatları. Geniş bir fiyat yelpazesine sahip
olan bu kablosuz kulaklıklar her kullanıcıya ve her kesime hitap edebiliyor.
Tüketici kulaklık almadan önce yaptığı
araştırmalarda genel olarak iki farklı seçenek ile karşılaşıyor. Kablosuz kulaklık ve
kablolu kulaklık. Genel olarak tüketiciler
burada ses performansı yerine konforu
ve deneyimi daha önde tutuyor. Bundan
dolayı da geniş fiyat yelpazesinde yer
alan bu kablosuz kulaklıklar tüketiciler
tarafından tercih ediliyor.

JBL Tune 220TWS

Kulak içi kablosuz kulaklık
arayanlar için JBL Tune
220TWS ideal. Kulaklıkta
bulunan dahili mikrofon
sayesinde telefon görüşmeleri
yapmak da mümkün.
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WARREN BEATTY
Sinema dünyasına adını altın harﬂerle yazdırmış birçok
usta yönetmen var. Bu yönetmenlerin önemli bir kısmı
kamera arkasında yer alsa da hem kamera önünü hem
de arkasını seçenek isimler de az değil. Bu isimlerin
arasında 1967 yapımı Bonnie and Clyde ﬁlminde Clyde
Barrow’a hayat veren Warren Beatty’yi de sayabiliriz.
Beatty, dönemine damga vuran Bonnie and Clyde
ﬁlminde karşımıza başarılı oyunculuğuyla çıkmış olsa da
yönetmenlik tarafında da ilgi çekici birçok işe imza attı.

68 | www.mediamarkt.com.tr

| 69

SES VE GÖRÜNTÜ | Warren Beatty

1

937 yılında ABD’de dünyaya gelen
Beatty, 1959 yılında oyuncu olmak
için Richmond’dan New York’a geliyor ve Stella Adler’de oyunculuk
eğitimi alıyor. Aslında tüm macera da bu
şekilde başlıyor.
Beatty kariyeri boyunca En İyi Erkek
Oyuncu, En İyi Film, En İyi Yönetmen,
üçü En İyi Orijinal Senaryo ve Uyarlanmış Senaryo gibi birçok dalda Akademi
Ödülleri’ne aday gösterildi. 1981 yılında
Kızıllar filmiyle En İyi Yönetmen ve En
İyi Film dalında ise ödülün sahibi oldu.
Aynı yıl Altın Küre Ödülleri’nden de En iyi
Yönetmen ödülü ile döndü. Burada Kızıllar filmine de parantez açmak gerekiyor.
Warren Beatty’yi hem yönetmen hem
de oyuncu olarak gördüğümüz filmde
Beatty’ye Diane Keaton ve Jack Nicholson
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eşlik ediyor. 3 saat süren dönemsel tarih
filminde , Dünyayı Sarsan On Gün kitabının yazarı John Reed ile feminizmin
öncülerinden Louise Bryant’in yaşadığı
aşkı ve 1917 Ekim Devrimini izliyoruz.
Film genel olarak 20’li yıllardaki Amerikan politika ve sanat ortamını ele alıyor.
Tarih 1990’ı gösterdiğinde ise Beatty karşımıza bir kez daha oyuncu ve yönetmen
olarak çıktı. Dick Tracy isimli filmiyle de
7 dalda Akademi Ödülü’ne aday gösterilen
Beatty’nin filmi, hasılat sıralamasında ise
en üst sıralarda kendine yer buldu.
Beatty’yi son kez 2016 yılında yönetmen, oyuncu ve yapımcı olarak Rules
Don’t Apply filminde gördük. Romantik
komedi-drama türündeki filmde Beatty’ye Lily Collins ve Alden Ehrenreich gibi
oyuncular eşlik etti.

Tarihler 2017’yi gösterdiğinde ise tüm
dünyada ses getirecek önemli bir olay yaşandı. Yine başrolde Beatty vardı ancak
bu kez bir film içinde değil.
Beatty, Bonnie and Clyde filminin 50.
yıl dönümünü kutlamak için 89. Akademi Ödülleri’nde filmin diğer yıldızı olan
Faye Dunaway ile bir araya geldi. İkili En
İyi Film ödülünü sunmak için sahneye
çıktığında beklenmedik bir olay yaşandı.
Kendilerine verilen yanlış zarftan dolayı
asıl kazanan film Moonlight olmasına
rağmen La La Land’i anons etti.
Tüm dünyada ses getiren bu olay kısa
süre içinde sosyal medyanın gündemine
yerleşti. 2018 yılında ise ikili 90. Akademi
Ödülleri’nde yeniden En İyi Filmi sunmak
için sahneye çıktı. Bu kez her şey olaysız
şekilde son buldu.
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BİLGİSAYARLARIN
OLMAZSA OLMAZ
EK DONANIMLARI
Bilindiği üzere bilgisayarlar günümüzde herkes tarafından
yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yoğun kullanımlar sonrası da
ortaya ek ihtiyaçlar çıkabiliyor. Bu ürünlere bakacak olursak
burada birden fazla kategori ile karşılaşıyoruz.
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Dizüstü bilgisayar soğutucusu!

Bunlardan ilki hiç kuşkusuz dizüstü bilgisayar soğutucusu. Bir dizüstü bilgisayar kullanıcısıysanız, dizüstü bilgisayarın içerisinde yer
alan soğutma sisteminin ne kadar iyi olursa
olsun, zor şartlar yeterince fayda sunmadığını
biliyorsunuzdur. Isınma artmaya başladıkça
fan gürültüsü de artmaya başlıyor.
Gürültü dışında burada performans kaybı
da yaşanabiliyor. İyi bir soğutma takviyesi bu
sorunların önüne geçebiliyor. Dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak ek soğutucu ile performans artışı sağlanabilir. Genel olarak USB
üzerinden güç alan bu soğutucular bütçeyi çok
zorlayacak ürünler değildir.

Hoparlörler!

Müzik dışında film ve oyunlarının deneyimini daha iyi bir düzeyde yaşayabilmek amaçlı
hoparlörler kendilerini öne çıkarıyor. Ses kalitesini daha iyi seviyelerde yaşamak istiyorsanız
burada seçim yapacağınız ürünün fazlasıyla
önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Vakit geçireceğiniz önemli aksesuarlardan
biri olduğunu da düşündüğümüzde tercih bir
daha kendini öne çıkarıyor. Bluetooth gibi ek
opsiyonlara sahip olan hoparlörler ile birlikte
bas ve tiz deneyiminizi kendinize göre şekillendirebilirsiniz.

Akım koruyucu priz!

Oyuncu bilgisayarları ve genel olarak bilgisayarın fiyatları her geçen gün artmakta. Bu fiyat
artışları sonrası da satın alınan bilgisayarları
kullanıcılar korumaya özen gösteriyor. Kullanıcılar genel olarak korumaya akım koruyucu
prizler ile başlıyor.
Akım koruyucu prizler bilgisayarlar kullanımı
sırasında yaşanabilecek talihsiz olayların önüne
geçmek amaçlı kullanılıyor. Elektrik dalgalanmasını bilgisayara veya elektrik ile çalışan
ürünlere iletmeyen bu akım koruyucu prizler
fazlasıyla önemli. Hiç kimse yüksek meblağlar
ödediği elektrik ile çalışan bir ürünün bu tarz
sorunlar ile bozulmasını istemez.
Bundan dolayı da hem bilgisayar hemde
elektrik ile çalışan ürünlerinizde akım koruyucu prizi kullanmanızda fayda var.
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Taşınabilir disk!

Bilgisayar kullanıcıları tarafından son zamanlarda popüler olan taşınabilir diskler oldukça
önemli bir konumda. Hem hafif hem de kapasite
konusunda avantajları bulunan bu ürünlerin
kullanımı kişiden kişiye göre değişebiliyor.
Ancak değişmeyen tek şey her kullanıcının bu
tarz bir ürüne ihtiyacı olduğudur.
İnce ve güzel tasarıma sahip olan bu taşınabilir diskler son zamanlarda SSD olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek hızı ve güzel bir deneyimi
kullanıcısına sunan bu diskler fiyat olarak da
avantajlı. İçerisinde ek olarak bir mekanik
parçada olmadığı için sağlamlık konusunda
SSD daha avantajlı bir durumda. Eğer yoğun
bir bilgisayar kullanımı yapıyorsanız ve dosyalarınızı taşımanız gerekiyorsa bir taşınabilir
disk satın almanızda fayda var.

Kulaklık!

Bilgisayarınızda hoparlörden çok kulaklık
kullanmayı daha kullanışlı buluyorsanız
bu aksesuar sizin için fazlasıyla önemli.
İçerisinde yer alan kaliteli sürücüler
sayesinde bazı hoparlörlerden daha
iyi deneyimleri kullanıcıya yansıtabilen bu kulaklıklar hem kablolu
hem de kablosuz olarak karşımıza
çıkabiliyor.
Hoparlörlere göre biraz daha
fiyat olarak yukarıda olan kulaklıklar, ses desteği, rahat
kulaklık yastıkları, kafa bandı ve tasarımlarıyla öne
çıkıyor.
Eğer bilgisayarda yoğun bir sesli görüşme
yapıyorsanız satın
alacağınız kulakl ığ ı n m i k rofon
performansına
da di k kat etmelisiniz.
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BİLGİSAYAR
SATIN ALIRKEN
NELERE DİKKAT
EDİLMELİ?
Çağın en önemli ürünlerinden biri olan
bilgisayarlar son zamanlarda fazlasıyla
popüler. Covid-19’un da etkisiyle beraber
sosyal aktivitelerde bir azalma yaşandı.
Sosyal aktiviteler yerine son zamanlarda
bilgisayar oyunları tercih ediliyor. Tabi
bilgisayarın olmazsa olmaz bir ürün
olduğunu unutmamak gerekiyor.İşte bu
içerikte sizleri bilgisayar satın alırken dikkat
edilmesi gereken detaylarla buluşturuyoruz.
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İ

lk olarak ihtiyaçlarınızı belirlemeniz
gerekiyor. Kullanım amacınızı belirledikten sonra da işletim sistemi seçimi
yapılmalı. Genel olarak kullanımınız
oyuna yönelik olacaksa Windows işletim
sistemi size daha uygun olacaktır. Bunun
yanı sıra bilgisayarların donanımları da
tabiki fazlasıyla önemli. Özellikle akıcı bir
deneyim yaşamak istiyorsanız yapacağınız
tercihler deneyim seviyenizi belirleyecektir.
Eğer dizüstü bir bilgisayar satın almayı
düşünüyorsanız dikkatli bir ekran seçimi yapmanız gerekiyor. Çünkü dizüstü
bilgisayarların ekranı monitörler gibi
değiştirilemediği için bu ekranla uzun
süre baş başa kalmanız gerekebilir. Bu
bilgisayarlarda ekran çözünürlüğü genel
olarak 1366x768 olarak karşımıza çıkıyor.
Eğer oyun deneyiminizi çok daha iyi
seviyelerde yaşamak istiyorsanız satın
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alacağınız dizüstü bilgisayarın ekranının en kötü 1920x1080 çözünürlüğünde
olması gerekiyor. Genel olarak oyuncular
ve oyun yapımcıları tarafından oyunlar
bu çözünürlüğe göre hazırlanıyor.
Son olarak dizüstü bilgisayarlarda soğutmanın öneminden bahsedip makalemizin sonuna gelmek istiyorum. Dizüstü
bilgisayarlar masaüstü bilgisayarlara göre
daha düşük bir yapı içerisine kurulduğu
için ısınma tarafında sıkıntı yaşayabilmeniz mümkün. Bu sorunun önüne geçebilmek amaçlı fanları kuvvetli ve geniş hava
çıkışlı dizüstü bilgisayarları seçmenizde
kesinlikle fayda var. Bu sayede performansı
stabil bir şekilde yaşayabilirsiniz.
Bilgisayar tercihlerinde ise donanımlardan başlamanız gerekiyor. Donanımlar
performansı önemli bir seviyede etkilediği
için seçimleriniz deneyim için fazlasıyla
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önemli. Donanımlara yakından bakacak
olursak hiç kuşkusuz bu donanımların
başında işlemci yer alıyor. İşlemciler bilgisayar birimlerini ve veri akışını kontrol
edebilen elektronik bir üründür. Bilgisayarın beyni olarak görülen işlemci, bilgisayarda yer alan donanımların beslenmesini
önemli yönde etkiliyor.
Eğer yüksek performans ve iyi bir oyun
deneyimi yaşamak istiyorsanız güçlü
işlemcileri seçmeniz gerekiyor. Özellikle
masaüstü bilgisayarlarda diğer donanımlarla yaşanabilecek darboğazın önüne geçilebilmesi amaçlı işlemcinizi bir tık daha
güçlü seçmenizde fayda var. Bu sayede
ilerleyen zamanda diğer donanımlarda
yapacağınız yükseltmelerde işlemci değiştirmenize gerek kalmayacak.
Performansı etkileyen bir diğer önemli
donanım ise ekran kartı. Ekran kartı tara-
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fında iki farklı üretici ile karşılaşıyoruz. Bu
üreticiler Nvidia ve AMD olarak karşımıza
çıkıyor. Uzun zamandır sektörde yer alan
iki firma başarılı ve performanslı ekran
kartlarını kullanıcılarla buluşturuyor. Burada aslında işlemcideki gibi farklı tercih
seçenekleriyle karşılaşıyoruz. Ekran kartından nasıl bir performans bekliyorum?
Bu soruyu bilgisayar satın alacak kişinin
gerek dizüstü gerek masaüstü bilgisayar
satın alırken sorması gerekiyor. 1920X1080
çözünürlükte akıcı bir deneyim yaşamak
istiyorsanız Nvidia’dan GTX 1660. AMD
firmasından da RX 5500XT ekran kartını
seçebilirsiniz.
Bu ürünlerin sadece ufak örnekler olduğunu söyleyebiliriz. Seçenekler oldukça
fazla. İyi bir oyun deneyimi için gerekli
performansı genel olarak işlemci ve ekran
kartı üzerinden yakalayabiliyorsunuz.
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Tabi bu donanımların dışında Anakart ,
RAM, HDD veya SSD gibi temel donanımlarında seçimi önemli. Özellikle anakart
ve RAM birleşimi genel kullanım için
oldukça önemli. Yapılabilecek donanım
seçimi hatalarıyla performans da büyük
kayıplar yaşayabilirsiniz.
Örnek vermek gerekirse günümüz koşullarında bilgisayarda 8 GB RAM kullanmak
diyebiliriz. Bundan yaklaşık 2 yada 3 yıl
önce bu RAM miktarı gayet yeterli bir
düzeydeydi. Ancak oyunların her geçen
gün gelişmesinden sonra 16 GB RAM daha
mantıklı oluyor. Bunun dışında depolama
tarafında dikkat edilmesi gereken detaylar
tabiki bulunuyor. Bunlardan ilki HDD ve
SSD ürünlerinden hangisi tercih edileceği
ile alakalı. Her iki ürünün de kullanılması
büyük bir avantaj. İşletim sistemi ve oyun
içerisinde hız istiyorsanız SSD’yi bilgisa-
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yarınızda kullanmanızda fayda var. Daha
fazla depolama alanına ihtiyacınız olursa
bir HDD takviyesi burada yapılabilir.
Masaüstü bilgisayarlarda ek olarak
güç kaynağı ve kasa seçimi de fazlasıyla
önemli. Güç kaynağının kesinlikle bir
sertifikaya sahip olması gerekiyor. Bunun
dışında güç kaynağının diğer donanımları
besleyebilmesi de gerekli. Bu sayede her
donanımdan gerekli performans alınabilir.
Kasa seçiminde ise anakartın ve ekran
kartının boyutlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun sebebi de donanımların
kasaya yerleşmesi sırasında sıkıntı yaşamanız. Ek olarak da kasada hava akışı
da önemli olduğu için hava kanallarına
ve fan seçimine dikkat etmeniz gerekiyor.
İçeriye ve dışarıya verilebilecek havanın
genel soğutmayı olumlu yönde etkilediğini
söyleyebiliriz.
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KIZLAR İNTİKAM PEŞİNDE
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GET EVEN

Çevrimiçi akış platformları artık hayatımızın neredeyse
merkezinde. Yoğun bir günün ardından evimize gelip güzel bir
dizi açıp günün tüm yorgunluğunu bu şekilde atıyoruz. Netﬂix
gibi platformlar da bu dizi iştahımızı köreltmemek için sık sık
yepyeni içeriklerini karşımıza çıkarıyorlar. Son olarak Netﬂix’te
yayınlanan Get Even isimli gençlik dizisi de bunlardan biri.
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etflix’te yayınlanan birçok popüler
gençlik dizisi bulunuyor. Hatta tıpkı Elite gibi, lisede geçen bir öykü
olan Get Even’ın da bu dizilerin en
tepesinde konumlandığını söyleyebiliriz.
Get Even esasen bir Netflix dizisi değil.
BBC iPlayer dizisi olarak yayınlanmaya
başlayan İngiliz yapımı dizi ülkemizde
Netflix çatısı altında yayımlanıyor.
Her bir bölümünün 21 ile 28 dakika
arasında değişmesi ise dizinin en güzel
yanlarından biri diyebiliriz. Hadi kabul
edelim, artık birçok dizinin 50 - 60 dakika
olması bile bizi sıkmaya başladı!
Suç, gerilim ve gençlik dizisi kategorisindeki dizide başrolleri Kim Adis,
Mia McKenna Bruce, Jessica Alexander
ve Bettany Antonia paylaşıyor. İlk sezon
toplam 10 bölüm.
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Dizinin merkezinde uzaktan bakıldığında birbiriyle hiç alakası olmayan 4 genç kız
yer alıyor. Elit bir lisede okuyan bu dörtlünün tek bir ortak amacı var: Zorbalıkları
ortaya çıkarmak! Okuldaki adaletsizlikler
için bir araya gelen bu dörtlü, bizi oldukça
sürükleyici bir gizemin içine alıyor.
Dizinin özünde Elite ve Control Z arasında bir yapım olduğunu da söyleyebiliriz.
Ortaya çıkan fikirlerin karması İngiliz
tarzıyla harmanlanıyor.

Peki kim bu dörtlü?

Sporcu kişiliğiyle tanıdığımız Kitty aynı
zamanda tam bir örnek alınacak öğrenci.
Margot ise grubun zeki ve teknolojiden
sorumlu kızı. Bree’yi ise ‘uyumsuz’ olarak
tanımlayabiliriz. Son olarak Olivia, popüler dünyaya tam olarak ayak uydurmuş

bir öğrenci. Sırf bu kısa tanımlardan bile
dörtlünün birbiriyle ne kadar alakasız
olduğu belli değil mi?
İlk sezonun ilk bölümünün ilk dakikalarında dörtlünün ilk intikam planına şahitlik
ediyoruz. Basketbol takımının koçunun en
kötü halini gizli kameralarla ortaya çıkaran dörtlünün bir sonraki planı ise aslında
beklediği gibi olmuyor ve biz bundan sonra
yaşananlara şahitlik ediyoruz. Olayların içine
dedektifler de girince çok daha gizemli bir
yere doğru sürükleniyoruz.
Son zamanlarda daha iç karartıcı diziler
izlediyseniz Get Even sizin için hoş bir değişiklik olacaktır. 10 bölümlük bu dizinin
izlemeye değer olduğunu söyleyebiliriz.
Hatta sezon sonunda tüm karakterleri
tam anlamıyla çözememiş olmamız ikinci
sezon için iştahımızı kabartmadı değil!
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Her yıl yeni oyuncuların oyuna katılmasıyla oyundaki güncelliğini
koruyan Madden NFL 21, bu yıl da beklenen detaylarla karşımıza çıkıyor.
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M

adden NFL 21’in geliştirici tarafında yer alan EA Tiburon,
oyununu daha gerçekçi hale
getirmek için büyük bir çaba
sarf etmiş. Oyunun yayımlanmadan önce
paylaşılan videolarında da görüldüğü
gibi detaylı grafikleriyle oyunseverleri
heyecanlandırıyor.
Madden NFL 21 oyunu, 28 Ağustos
tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One
platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Bu
yılın ilerleyen aylarında ise PlayStation 5,

Minimum sistem gereksinimleri:

Xbox Series X ve Google Stadia’da oynanabiliyor olacak.
EA Tiburon bu oyunda daha fazla kontrol imkanı sağlayan geliştirilmiş top taşıyıcı mekaniği sundıklarının altını çiziyor.
Bunlara ek olarak savunma hattında oynama mekaniğini değiştirerek Electronic
Arts’a göre, acele pas pozisyonlarında
daha duyarlı ve oynanışı daha eğlenceli
hale getiren detaylar oyuna eklenmiş
durumda. Bu detayların yanı sıra ayrıca
açık alan mücadelesini daha gerçekçi hale

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Athlon X4 880K 4 GHz, Core i3-6100 3.7 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Radeon RX 460, GeForce GTX 680
DirectX: Versiyon 11
Depolama: 50 GB boş alan
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getirmek için de birkaç detay eklendi.
Electronic Arts, Madden NFL 20’ye
geçen yıl gelen hikâye modu Face of the
Franchise’ı da geri getiriyor.
Bu yıl, Face of the Franchise: Rise to
Fame, lise seviyesinde başlayıp önce üniversite daha sonra da NFL’e gitme yolunda
sizlere eşlik edecek.
Böyle olunca da hem klasik Madden
oyununu oynuyorsunuz hem de oyuna
eşlik eden hikâyesi sayesinde doyurucu
bir deneyime kavuşuyorsunuz.

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: FX 8150 3,6 GHz, Core i5-3550 3,40 GHz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Radeon R9 270x GeForce GTX 680
DirectX: Versiyon 11
Depolama: 50 GB boş alan
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