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PANDEMİ DÖNEMİNDE 
TEKNOLOJİ 
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O
kullar açıldı, iş dünyası pandemi ve yazın ardından 
eski ritmini yeniden kazandı, tabir-i caizse hayatın her 
alanında yeni bir sezon başladı. Pandeminin gölgesinde 
geçen bu dönemde yeni normale alışacak mıyız, yoksa 

bir aşı bulunacak ve eski hayatımıza kaldığımız yerden devam 
mı edeceğiz? Dünya tam da bu ikilemdeyken açılan boşluğu 
teknoloji kapattı. Sağlık sektörü başta olmak üzere hepimizin 
hayatında yeni teknolojik çözümler birer standart haline geldi.

Artık hepimiz temazsız ateş ölçerlere, video konferans uygula-
malarına, karşımızdakinin gözlerinin içine bakmak yerine web 
kameralara gülümsemeye alıştık. Biz de MediaTrend’in Ekim 
sayısında yeni normalimize kolaylık getiren teknolojilere yer 
vermek istedik. Pandemi sürecinde hayatımıza eğlence katan 
dijital çözümler, mesai saatlerini daha verimli hale getirecek 
tavsiyeler ve gezmeye doyamayacağınız dijital müzeleri sizler 
için derledik.

MediaTrend Ekim sayısında neler var?
Her ay olduğu gibi bu sayımız da dopdolu. Mobil Hayat köşe-

sinde, akıllı telefonunuzla nasıl daha yaratıcı olabileceğinize dair 
ipuçları veriyoruz. Bu ayki röportajımızda ise sevilen oyuncu 
Gizem Karaca ile birlikteyiz. Kendisi ile teknolojiyle ilişkisini, 
dijital platformların sinema endüstrisi üzerindeki etkilerini ve 

kariyer yolculuğu hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Pandemi döneminde turistik seyahatler yapmayı bir hayli 

özledik. Bu özlemin çok uzun sürmemesi için çevrimiçi ortam-
larda gezebileceğiniz en iyi müzeleri sizlerle paylaşmak istedik.

Mutfakta Yaşam köşemizde ise hareketsiz geçirdiğimiz son 
dönemimize uygun mutfak tavsiyelerini sizler için derledik. 
Formumuzu korumamıza yardımcı unsuz ve şekersiz tatlı 
önerilerimizi, henüz etkisini sürdüren yaz sıcaklarına birebir, 
ferahlatıcı içecek tariflerini sizlerle buluşturuyoruz.

Fotoğrafçılıkla ilgili tavsiyelerimiz de her sayımızda olduğu 
gibi bu sayımızın da önemli köşelerinden. MediaTrend Ekim 
sayısında sizlere ışık ekipmanları hakkında altın tavsiyeler veri-
yor, mobil fotoğrafçılığa yaratıcılık katan ek lenslere bakıyoruz.

Bilgisayar Dünyası köşesinde ise tablet bilgisayarların dünden 
bugüne teknoloji pazarına etkisini inceliyor, yeni bilgisayarınızı 
nasıl yapılandıracağınız hakkında ipuçları sunuyoruz. Yeni bil-
gisayarınız demişken, ‘’Oyuncu kulaklığı satın alırken dikkat 
edilmesi gerekenler’’ ve Fall Guys: Ultimate Knockout Season 
2 yazılarımızı okumayı unutmayın!

Şimdi eğer hazırsanız başlayalım!
İyi okumalar...
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i-DOS akıllı deterjan
dozajlama sistemi 
ile her şey otomatik.

i-DOS özellikli Bosch çamaşır makineleri; sensörleri ile 
çamaşırın ağırlığını, türünü ve kirliliğini hassas biçimde 
ölçerek tam gerektiği kadar deterjan ve su kullanır. 
Mükemmel yıkama sonuçlarına otomatik olarak ulaştırır. 
www.bosch-home.com.tr

i-DOS
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DÜNYANIN EN GÜZEL 
SANAL MÜZELERİ

Yüzyılda bir dünyayı etkisi altına alana pandemilerden biri gezegenimizi yine 
kasıp kavuruyor olabilir ancak bu seferki pandemiyi teknolojinin desteğiyle 

öncekilere göre çok daha hafi f atlatıyoruz. Hem koruyucu önlemleri, 
bilgilendirme ve takip mekanizmalarını hem de tedavi yöntemlerini, 

teknoloji sayesinde sağlıklı şekilde yönetebiliyoruz. Üstelik, tarihteki 
diğer pandemilerde yaşanan global dramaların aksine sosyal hayatımız 
dahi teknoloji sayesinde insani seviyede devam edebiliyor. Şimdi, birey 

olarak hepimize düşen görev, aşı ve ilaç çalışmaları başarılı sonuçlanana 
kadar, sosyal mesafe bilincimize biraz daha sahip çıkmak ve bulaş riskini 
yükseltecek hareketlerden kaçınmak. Bu bilinçle, teknolojiyi kullanarak, 

dünyanın her yerindeki, en güzel müzeleri sanal olarak gezebilir, bulaş 
riski oluşturmadan kültürel aktivitelerimize devam edebiliriz. Peki o sanal 

müzelere nasıl ulaşabiliriz? İşte dünyanın en güzel sanal müzeleri.

Dünyanın en güzel sanal müzeleri | GEZİ

DÜNYANIN EN GÜZEL 
SANAL MÜZELERİ

GEZİ | Dünyanın en güzel sanal müzeleri
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Google Arts & Culture 
Google’ın global sanat ve kültür 

servisi Google Arts & Culture 
dünyanın kültürel mirasını ve kül-
türel aktivitelerini sergileyen çok 
önemli bir kaynak. Türkçe olarak 
da hizmet veren serviste, dünya 
müzelerinden çok önemli eserlere, 
kültürel miras öğelerine dair çok 
önemli içeriklere ulaşabilirsiniz. 
Özel olarak müzelerin web site-
lerinde yayınlanan dönemsel ve 
güncel sergilere yer vermese de, 
genel olarak, dünyanın kültürel 
ajandasını takip edebileceğiniz 
ve pek çok esere dijital olarak 
ulaşabileceğiniz harika ve gün-
cel bir kaynak. Hatta bu hizmeti 
uygulama olarak telefonunuza da 
indirebilir, sanat eserlerini telefo-
nunuz üzerinden mobil uygulama 
ile inceleyebilirsiniz. 

Doğal Tarih Müzesi, Londra 
Londra’daki Doğal Tarih Müzesi, dünyanın her 

köşesinden tarih öncesi canlılara dair iskeletlerin 
ve eski insanların yaşamlarına dair kalıntıların 
sergilendiği çok zengin bir müze. 

Louvre Müzesi, Paris 
Paris’in ünlü Louvre Mü-

zesi, dünyadaki en ünlü sanat 
eserlerinden bazılarına ev 
sahipliği yapmasıyla ünlü-
dür. “Bilet gelirlerini” dü-
şürmemek için sanal turlar 
konusunda çok geniş seçe-
nekler sunmasa da mevcut 
online turları bile müzenin 
zenginliğini anlamak için 
fazlasıyla yeterli.  

Dünyanın en güzel sanal müzeleri | GEZİ

Guggenheim, Bilbao 
İspanya Bilbao’daki Guggenheim müzesi, dün-

yadaki en ünlü çelik yapı olabilir. Mimar Frank 
Gehry tarafından tasarlanan titanyum ve çelik bina, 
kendisi başlı başına bir sanat eseriyken, içindeki 
müze de birbirinden değerli sanat eserlerine ev 
sahipliği yapıyor. Müzeyi online olarak gezebilir 
ve güncel sergileri inceleyebilirsiniz.

GEZİ | Dünyanın en güzel sanal müzeleri
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Sanal Müze 
Kültür Bakanlığımızın bünyesinde bulunan 

müzelerimizin, dünyanın her yerinden sanal 
olarak gezilebilmesine imkan veren Sanal 
Müze hizmetini de incelemek için, pandemi 
çok güzel bir fırsat sunuyor. Türkiye’deki 17 
önemli müzenin sanal turlarını barındıran 
hizmeti incelemenizi mutlaka tavsiye ederiz.

Dünyanın en güzel sanal müzeleri | GEZİ

British Museum, Londra 
1759’da açılan British Museum, dünyadaki 

ilk ulusal müze olma özelliğini taşıyor. Müze-
de, bugün Anadolu’dan eserler de dahil olmak 
üzere, Asya, Amerika, Afrika ve Avrupa’dan sa-
yısız tarihi eser bulunuyor. Elbette İngiltere’nin 
dünyaya hükmettiği “üzerinde güneş batmayan 
imparatorluk” döneminde, bulundukları yerden 
koparılarak Londra’ya götürülmüş pek çok tarihi 
esere ev sahipliği yapan müzenin, tarihi eserleri 
korumak konusundaki misyonu da farklı tar-
tışmalara neden oluyor. Bir görüş, bu eserlerin 
ait oldukları coğrafyadan koparılmasını “tarih 
talanı” olarak eleştirirken bir diğer görüş ise bu 
eserlerin önceki yüzyıllarda Londra’ya kaçırıl-
maması halinde, bulundukları coğrafyalardaki 
bilinçsizlik nedeniyle harap ve talan edilebile-
ceği, korunamayacağı ve bugüne ulaşamayacağı 
tezini savunuyor. Hangi tez haklıdır, bilemeyiz 
ama eserleri bugün sanal olarak dünyanın her 
yerinden ziyaret edebiliyoruz.

Van Gogh Müzesi, 
Amsterdam 
Ünlü ressam Van Gogh’a 

adanmış olan müze, dünyada 
en çok ziyaret edilen müzele-
rin arasında yer alıyor. Van 
Gogh’un trajik hayatı hakkın-
da pek çok detayın ve eserle-
rinin yer aldığı müzeyi belki 
bir gün Amsterdam geziniz 
sırasında gezmek isteyebilir-
siniz ama şimdilik en güvenli 
seçenek, web üzerinden sa-
nal müze turuna katılmak. 
Müzeye yine Google’ın Arts 
& Culture servisi üzerinden 
ulaşabiliyorsunuz.

Picasso Müzesi, Barselona 
Dünyanın en önemli ressam ve heykeltraşları arasında 

yer alan, 20. Yüzyılın en önemli sanatçılarından biri 
kabul edilen Picasso’ya adanmış müze, her yıl milyon-
larca insan tarafından ziyaret ediyor. Sadece tek bir 
müzenin, her yıl Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 
kadar ziyaretçi almasının nedenini merak ediyorsanız, 
müzenin sanal turlarına katılmanızı tavsiye ederiz.

GEZİ | Dünyanın en güzel sanal müzeleri

| 11| www.mediamarkt.com.tr10



Telefonunuz ile nasıl daha yaratıcı olursunuz? | MOBİL HAYAT

İster iOS işletim sistemine sahip bir telefon kullanın ister 
Android, her iki işletim sistemi de kullanıcıların hayatı daha 
pratik hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar telefonlarıyla 
farklı farklı pek çok şey yapabiliyor. Oysa birçoğumuz yazılım 
geliştiricilerinin bizlere sunduğu avantajlardan yararlanmıyor. 

TELEFONUNUZ İLE 
NASIL DAHA YARATICI 
OLURSUNUZ? 

MOBİL HAYAT | Telefonunuz ile nasıl daha yaratıcı olursunuz? 
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Telefonunuz ile nasıl daha yaratıcı olursunuz? | MOBİL HAYAT

i
OS 14 ile birlikte yeni Widget özelliği 
geliyor. Android tarafında bir süredir 
bulunan bu özellik uygulamaları sınıf-
landırmayı kolaylaştırıyor. Bu gibi bazı 

özellikler, gerçekten mobil kullanımın 
niteliğini değiştiriyor. İşte telefonunuzu 
daha yaratıcı kullanabilmeniz için bir-
kaç ipucu:

Android işletim sistemine sahip tele-
fonları kullanan kişiler için:

Bölünmüş Ekran Özelliği
Bölünmüş ekran özelliği, destekleyen 

uygulamalarda, aynı anda iki uygulamayı 
ana ekranda kullanmayı sağlıyor. Andro-
id Nougat ile birlikte kullanıma sunulan 
bu basit özellik iOS’ta bulunmuyor. Bu 
özelliği telefonunuzda kullanmak için 
uygulamaların destekliyor olması yeterli. 

Aynı anda hem müzik videosunu izleye-

bilirsiniz hem de telefonunuzdan kolayca 
e-postanızı gönderebilirsiniz.

Ekran Sabitleme Özelliği 
Bu özellik sayesinde telefonunuzu bi-

risine bir uygulama için verdiğinizde 
yalnızca o uygulamada kalmasını sağla-
yabiliyorsunuz. Ekran sabitleme özelli-
ğini ise açmak oldukça kolay. Sabitlemek 
istediğiniz ekrana gidin> Ekranınızın 
ortasına kadar kaydırın> Bunu yaptığı-
nızda Genel Bakış penceresinin açılması 
gerekiyor> Resmin üstünde uygulamanın 
simgesine dokunun> Raptiye’ye dokunun 
ve bu kadar kolay. 

Varsayılan Uygulamalar 
Android ve iOS arasındaki farklardan 

birisi de tam olarak bu özellik oluyor. 
Google’ın mobil işletim sisteminin en 

büyük avantajlarından birisi de internette 
gezinme, mesaj gönderme, fotoğrafları 
görüntüleme vb. için farklı varsayılan 
uygulamalar seçmenize izin veriyor olma-
sı. Bu özellik ile varsayılan uygulamaları 
değiştirebiliyor, yaratıcılığınızı da kısıt-
lamıyorsunuz. 

Varsayılan uygulamaları değiştirmek 
için yapmanız gerekenler: Ayarlar uygula-
masını açın> Cihaz bölümüne kaydırın ve 
Uygulamalar’a dokunun> Sağ üst köşedeki 
çark simgesine dokunun> Yeni bir menü 
açılacak. Burada Varsayılan bölümüne 
kaydırın>Burada seçim yapabileceğiniz 
altı eylem göreceksiniz: Bağlantıları açma, 
Yardım ve sesli giriş, Giriş uygulaması, 
Tarayıcı uygulaması, Telefon uygulaması, 
SMS uygulaması. Bu seçeneklerden birine 
dokunun.> Varsayılan uygulamayı seçin 
ve değiştirin. 

MOBİL HAYAT | Telefonunuz ile nasıl daha yaratıcı olursunuz? 
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iOS işletim sistemine sahip telefonları 
kullanan kişiler için 

Bilinmeyen Aramaları Sessize 
Alma
Vaktiniz sizin için değerli, değil mi? 

Bu nedenle eğer bilinmeyen numaralar 
tarafından rahatsız ediliyorsanız, iOS 
bunun için bir özellik düşünmüş: Bilin-
meyen Aramaları Sessize Alma! Bu sayede 
tek bir tık ile bu aramalardan kurtulma-
nız mümkün. Ayarları açın ve ardından 
Telefon’a dokunun> Biraz kaydırın ve 
Bilinmeyen Aramaları Sessize Alma adlı 
seçenek pasif durumda olacak, onu aktif 
duruma getirin ve hepsi bu kadar! 

İnteraktif Kaydırma Çubuğu
iOS 13’le birlikte kullanıcılara sunu-

lan bu özellik aslında oldukça pratik ve 
keyif li bir özellik. İşlevsellik açısından 
işe yarayan interaktif kaydırma çubuğu, 
tüm uygulamalar ve sistemsel özelliklerde 
kullanılabiliyor. Bu sayede de kullanıcı-

ların çok daha hızlı bir şekilde kaydırma 
yapmaları sağlanıyor.

Her iki platformda da 
kullanılabilen Ekran yansıtma 
özelliği
Telefonun ekranını, televizyon ekranına 

yansıtmak. Bu özellik hem Android işle-
tim sistemine sahip telefonlarda hem de 
iOS işletim sistemine sahip telefonlarda 
aktif olarak kullanılan ve pek çok kişinin 
de aslında farkında olmadığı bir özellik. 
Screen Mirroring olarak adlandırılan bu 
özellik Türkçe’de ekran yansıtma olarak 
kullanılıyor. 

Ekran yansıtma TV’nizin Kablosuz Ek-
ranı desteklemesi ve TV’nin telefonunuzla 
aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. 
Mobil ekranınızı akıllı televizyona yan-
sıtmak için ekran yansıtma uygulamasını 
kullanın. Screen Mirroring, Android ve 
iOS ekranınızı ve sesinizi gerçek zamanlı 
olarak yansıtmak ve diğer şeyleri yapmak 
için doğru tercih. 

Telefonunuz ile nasıl daha yaratıcı olursunuz? | MOBİL HAYAT

OPPO Watch 46mm Akıllı Saat    
Sade, kare tasarımıyla Oppo Watch 
46mm akıllı saat, sportif bir hava 
taşıyor. Oppo Watch’lar ile mobil 
deneyiminize farklı yetenekler katıp 
telefonunuzla daha yaratıcı işler 
çıkarabilirsiniz.

MOBİL HAYAT | Telefonunuz ile nasıl daha yaratıcı olursunuz? 
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GİZEM KARACA 
VE TEKNOLOJİ

Son dönemlerin sevilen oyuncusu 
Gizem Karaca ile teknoloji ve 

teknolojinin dizi/fi lm endüstrisine 
etkisi hakkında keyifl i bir sohbet 

gerçekleştirdik.

Gizem Karaca ve Teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Gizem Karaca ve Teknoloji
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Hayatında olmazsa olmaz dediğin bir 
teknolojik ürün var mı? Neden?

Akıllı telefonum! Her şey telefondan 
halledilebiliyor. Bilgisayarımdan yapa-
bildiğim hemen her şeyi akıllı telefonum 
üzerinden de yapabilmek kendisini haya-
tımın merkezine taşıdı diyebilirim. Beni 
sabah alarm sesiyle uyandıran, müzik 
ihtiyacımı karşılayan, sevdiklerimle görüş-
memi sağlayan, merak ettiğim veya bilgi 
edinmek istediğim bir konuda internette 
araştırma yapabildiğim, gündemi takip 
etmemi ve güncel olmamı sağlayan küçük 
bir arkadaş kendisi :)

İlk akıllı telefonunu ne zaman aldın?
Sanırım 14-15 yaşındaydım :)

En çok vakit geçirdiğin teknolojik ürün 
ve uygulama nedir? Ne kadar kullanı-
yorsun?  

Çoğu insan gibi, cep telefonum. Telefo-
num benim elim ayağım gibi. Senaryola-
rımı bile telefondan okuyorum, yeni bir 
ülkeye gittiysem hemen harita özelliğini 
kullanıyorum. İnanılmaz değil mi ? Dün-
yanın hiç bir yerinde kaybolma şansın yok.

En çok kullandığım uygulamalar ara-
sında ise Instagram, WhatsApp ve Adobe 
Lightroom yer alıyor. E tabii birkaç mobil 
oyun da son zamanlarda vazgeçilmezim 
oldu. Mesela Kelimelik ve Lumosity zihin-
sel olarak beni sürekli zinde tutuyor. Ama 
en sevdiğim mobil oyun tabii ki PUBG.

Biraz özel hayatına da değinecek olur-
sak; tanınan bir isim olarak teknolojinin 
sana sunduğu avantajlar ve dezavan-
tajlar neler?

Açıkçası artık her alanda kritik öneme 
sahip olduğu gibi benim işimde de önemli 
bir yer tutuyor. Bir projeye hazırlanırken 
yoğun telefon trafiği ve fikir alışverişleri 
akıllı telefonlar üzerinden gerçekleşiyor. 
Çekim programı ve senaryolar e-posta 
yoluyla geliyor, aklına takılan bir konuyu 
yönetmenine anında ulaşıp danışabi-
liyorsun, kostüm zamanı bir sürü ek-
ran fotoğrafı havalarda uçuşuyor, doğru 

kostüm kurulan WhatsApp gruplarında 
onaylanıyor. 

Bir karakter çıkarıp role hazırlanmaya 
çalışırken uzun saatler kendimi internette 
araştırma yaparken buluyorum. Avantajı 
çok. Müziğim, gazetem, kitaplarım, anı-
larım her şeyim telefonumda. 

Tek dezavantajı, bazen kendimi çok 
kaptırıyorum ve telefonun sürekli elimde 
olduğunu fark ediyorum . Etrafa bakmayı 
dahi unuttuğum oluyor. Her şey çok ko-
laylaştı belki, bu sevindirici bir durum 
ama hayatımızın önemli bir kısmının da 
dijital ortamlarda geçirildiğinin farkında 
olmamız gerekiyor.

Bir oyuncu olarak TV ve dijital plat-
formlar arasındaki farkı nasıl değer-
lendirirsin?  

Daha özgür bir alan olduğunu düşü-
nüyorum. Televizyondaki içerik de artık 
platform bağımsız herkese ulaşıyor. Yani 
televizyon ve dijital medya arasında da 
sağlıklı bir bağ var.

Dijital platformlardan söz edecek olur-
sak; henüz bir deneyimim olmadı fakat 
çalışan çok sayıda arkadaşım var. Çalışma 
şartlarından memnunlar :) Daha özgür 
içerikler üretebildikleri için de… Televiz-
yonun yeri ve tadı bende her zaman ayrı 
ama dijital platformlarda yayınlanacak 
bir projede yer almayı deneyimlemek 
isterim tabii.

Dijital medya devriminin kariyerini ve 
dizi/film endüstrisini nasıl etkileyeceğini 
düşünüyorsun?

Eskiye kıyasla daha fazla projenin, daha 
özgür bir şekilde üretilebildiği ve daha 
çok kişiye ulaştığı bir dönemdeyiz. Yakın 
zamanda bu dijitalleşmenin etkisini daha 
fazla hissedeceğimize inanıyorum. 

Dijitalleşmenin izleyiciler kadar setlerde 
günleri geçen bizler için de daha fazla es-
neklik getireceğini düşünüyorum. Uzun set 
saatleri kısaldığında daha verimli çalışma 
saatlerinde daha kaliteli işler çıkaracağız. 
Kısalan dizi süreleri ile birlikte çok daha 
uzun süren projeler görebiliriz.

Gizem Karaca ve Teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Gizem Karaca ve Teknoloji
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Evden çalışırken daha üretken olmayı sağlayan teknolojiler | SONBAHAR

Covid-19 sebebiyle pek çok kişi karantinayı 
evinde geçirdi. Evden çalışma sistemine 
geçebilen şirketler bir süredir çalışanlarını 
dönüşümlü olarak evde çalışmaya teşvik 
ediyor. Hâl böyle olunca yıllardır işine giden 
kişiler bu durum karşısında afalladı. 

EVDEN ÇALIŞIRKEN 
DAHA ÜRETKEN 
OLMAYI SAĞLAYAN 
TEKNOLOJİLER

SONBAHAR | Evden çalışırken daha üretken olmayı sağlayan teknolojiler
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Evden çalışırken daha üretken olmayı sağlayan teknolojiler | SONBAHAR

E
vden öğrencilerine ders veren öğ-
retmenlerden tutun da ofis toplan-
tılarını eve taşıyan kişilerin yanında 
benzeri pek çok durumda işler eve 

taşındı. Peki evde çalışırken nasıl  daha 
üretken olabiliriz? Ve teknolojinin bize 
nasıl bir faydası olabilir?

Evden çalışma sisteminde artık daha 
işlevsel ve pratik hamleler yapmalıyız. Bu-
nun içinse verebileceğimiz taktikler şöyle:

Gününü iyi planla
Günün iyi planlanması evde geçirilen 

sürenin de anlamlı hale gelmesini sağlı-
yor. En yüksek verimi almak için gerekli 
görevleri zamanında yerine getirmeye 
çalışın. Planlama süreci bir işi en iyi şe-
kilde tamamlamanın en önemli noktası.

Bunun için akıllı telefonun anımsatıcılar 
veya notlar kısmını kullanabilirsiniz ya da 
tam bir düzen delisiyseniz, iPad kullan-
mak bu süreçte işinizi kolaylaştıracaktır. 

Son tarihleri 
kaçırmamaya çalış
Erteleme kurbanı olmamak için ken-

di kendinize sürekli hatırlattığınız son 
tarihler olsun. Normalde ofisteyken 3 
saatte yapacağınız bir işi evde başlangıç 
ve bitiş saatleri belirleyerek hallederseniz, 
işlerinizi ertelemek zorunda kalmazsınız. 

Küçük mola kaçamaklarının 
kime zararı olur?
İşyerinizdeyken de mola veriyordunuz, 

evdeyken de bu mola saatlerini ayarlaya-
bilirsiniz. Böylelikle kendinizi işlerinizi 
yapmaya daha motive hissedersiniz. Çünkü 
küçük molalar, işinize tekrar başladığı-
nızda daha konsantre olmanızı sağlar. 

Bazı akıllı saatlerde sizi hareketsiz kal-
dığınızda uyaran sistemler bulunuyor. 
Bu sebeple aslında o küçük molalarınızı 
akıllı saatinizden gelen bir mola bildirimi 
ile verebilirsiniz. 

SONBAHAR | Evden çalışırken daha üretken olmayı sağlayan teknolojiler
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Apple, Samsung ve Huawei gibi akıllı 
saat konusunda en çok tercih edilen mar-
kalardan ihtiyacınıza ve bütçenize uygun 
saatleri tercih edebilirsiniz. 

Yeterince ışık alan yerlerde 
çalışmalısınız
Gündüz vakti, mümkünse bol güneş 

alan ortamlarda çalışmaya özen gösterin. 
Akşamları çalışmak durumundaysanız, 
akıllı ampuller tam size göre.İsterseniz 
gün ışığına ayarlayın isterseniz sıkıcı 

çalışma ortamınızı en sevdiğiniz renk ile 
canlandırın, size kalmış!

Akıllı ampul için Philips Hue gerçek 
anlamda profesyonel bir deneyim sunu-
yor, tabi uygun fiyatlı alternatif leri de 
bulunuyor...

Sessiz ortamları tercih edin
İşe odaklanmak için sessiz ortamları 

tercih etmeniz gerekiyor ancak evde yalnız 
yaşamıyorsanız sessizliği sağlamak zor 
olabilir. O halde aktif gürültü engelleyici 

bir kulaklık satın almak her ortamda izole 
olmanızı sağlayacaktır. Aktif gürültü en-
gelleyici kulaklıklar hem kulak üstü hem 
de kulak içi formda olabiliyor. Pek çok 
markada bulunan bu kulaklıklar hayat 
kurtarıcı nitelikte. 

İşinizin üretkenliğini artırmak için 
bunların yanında iletişim becerileriniz 
üzerine de odaklanmanız gerekebilir. 
Önemli e-postalara ve mesajlara hızlı yanıt 
vermeniz iş imajınız konusunda olumlu 
etki yaratacaktır.

Evden çalışırken daha üretken olmayı sağlayan teknolojiler | SONBAHAR

SEAGATE STEA1000400 
Harici Disk    
USB 3.0’dan güç alan 2.5 inçlik 
harici disk, 1 TB kapasitesi 
ile kullanıcısının günlük 
yaşamına özgürlük katıyor. 170 
gram ağırlığındaki disk, klasik 
bir harici diske göre daha hafif.

SONBAHAR | Evden çalışırken daha üretken olmayı sağlayan teknolojiler

| | www.mediamarkt.com.tr 2726



2020 ilkbaharı ile birlikte tüm dünya evlerine 
kapandı, ne zaman sonlanacağı bilinmez bir 

salgın dünyayı esir aldı. Bu durum yaşlısından 
gencine her bireyin günlük yaşamını derinden 

etkiledi. Kimi derslerini televizyondan takip 
etmek zorunda kaldı, kimi dükkanını kapatıp 

satışlarını sadece e-ticaret sitesi ve sosyal 
medya sayfalarından yapar oldu. 

PANDEMİ İLE REKABET KIZIŞTI: 

VİDEO KONFERANS 
ÇÖZÜMLERİ

H
erkesin iş yapış şekli değişirken bundan en az etki-
lenenler masabaşında işini halihazırda internet üze-
rinden yapanlar oldu. Onlar için geriye eksik kalan 
tek soru işareti, sunumların, toplantıların internet 

üzerinden nasıl verimli bir şekilde yapılacağı oldu.
Uzun zamandır hayatımızda yer alan ancak elzem durumlar 

dışında pek tercih etmediğimiz video konferans çözümlerinin 
aslında ne kadar verimli ve pratik olduğu işte bu gibi bir kaos 
anında belli oldu. Aslında hepimiz Zoom, Cisco Webex, Micro-
soft Teams, Skype, Google Duo ya da Hangouts gibi çözümleri 
tanıyorduk ancak hiç bu kadar derinlemesine kullanmamıştık. 
Birden bu şirketler piyasa değerlerini katlayama başlıyorken, 
çalışanlar, bu çözümleri en verimli şekilde kullanabilecekleri 
web kameralara, video konferans sistemlerine, küçük kame-
ra ışıklarına yöneldiler. Sonuçta evde de olsak, toplantılarda 
doğru bir izlenim yaratmak için güzel görünmeliydik. Oysa 
bazılarımızın bilgisayarındaki dahili web kameraları yeterli 
dahi değildi.

Pandemi ile rekabet kızıştı: Video konferans çözümleri | SONBAHARSONBAHAR | Pandemi ile rekabet kızıştı: Video konferans çözümleri
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Pandemi ile rekabet kızıştı: Video konferans çözümleri | SONBAHAR

Zoom
2011 yılında San Jose Kaliforniya’da 

kurulan görüntülü iletişim platformu 
Zoom, bu yıla kadar Silikon Vadisi için 
mütevazi sayılabilecek yıllık cirolar ile 
hayatına devam ediyordu. Nisan 2019 
döneminde halka arzı, şirketin yakın va-
dede büyüme hedefinin büyük olduğunu 
işaret ediyordu ancak böylesi bir büyüme 
şirketin tepe yöneticileri tarafından da 
beklenmiyor olmalı.

Şubat 2020 ile kısa sürede toplam 2.2 
milyon kullanıcıya ulaşan şirketin ba-
şarısının arkasında uygulamanın kolay 
kullanılabilir oluşu yatıyordu.

Koronavirüs döneminin ilk iki ayında 
elde ettiği gelirin 2019 yılı boyunca elde 
edilene eş olması bile şirketin bu sıkıntı 
dönemde nasıl bir boşluğu doldurduğunu 
gözler önüne seriyor.

Şubat-Mart 2020 periyodunda ise şirket 
zirve dönemini yaşadı. Artık günde yeni 
2,13 milyon kişi Zoom’u indirip deneyim-
lemeye başlıyordu. Şirket Nisan 2020’nin 
sonunda 300 milyon çevrimiçi toplantı 
sayısana ulaşmış, Ocak 2020’de 70 dolar 
olan hisse fiyatını 150 dolara taşımıştı.

Koronavirüs yakın zamanda geçse dahi 
artık Zoom, kendi alanında en önemli 
şirketler arasında gösterilmeye devam 
edecek gibi görünüyor.

SONBAHAR | Pandemi ile rekabet kızıştı: Video konferans çözümleri
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Google Hangouts & Duo
Google Hangouts, 2013 yılında hayata 

geçirildiğinde mevcut Google servisleri 
olan Google Talk, Google+ Messanger’ın 
birleştirilmiş haliydi. Her ne kadar Webex 
ya da Teams gibi kurumsal müşterileri 
merkezine alan bir çözüm olmasa da Han-
gouts, bir Google çözümü olarak özellikle 
Android kullanıcılarının elinin altında 
ve güvenilir oluşu ile kitle kazanmayı 
başardı ancak Hangouts’un asıl rakiple-
rinin Facebook Messenger ve WhatsApp 
gibi rakiplere sahip olması koronavirüs 
döneminin kazananları arasında göste-
rilmesine yetmedi.

Toplam 32 farklı kullanıcıyı bir otu-
rumda buluşturabilen güncellemesi ile 
yenilenen Duo da dikkat çeken görüntülü 
görüşme çözümlerinden biri. İş ve eğitim 
dünyasına çok da uygun sayılmayacak 
Duo, 1 milyardan fazla indirme alarak 
kendi alanının en başarılı çözümleri 
arasında yer aldı.

Skype
Zoom, Webex ve diğerlerine kıyasla 

Skype özellikle de bizim bölgemizin en 
ünlü görüntülü görüşme çözümüydü. Te-
ams gibi bir Skype ürünü olan yazılımın 
dönemin en öncü çözümleri arasında yer 
almasının sebebi kolay kullanımlı bir 
VoIP çözümü olması ve çarpaz platform 

görüşmeler yapılabiliyor olmasıydı. Ko-
ronavirüs ile birlikte ise dakika bazında 
günlük kullanımını yüzde 220 artırarak 
faaliyetlerine devam eden Skype bu 
başarısına rağmen diğer rakiplerinin 
bu dönem ile güçlü alternatifler haline 
gelmesinden rahatsız olabilir. 

Pandemi ile rekabet kızıştı: Video konferans çözümleri | SONBAHAR

Microsoft Teams
Microsoft tarafından Kasım 2016 döne-

minde kullanıma sunulan Teams hizmeti, 
mevcut Office uygulamaları ile kurumsal 
dünyada yıllardır sunduğu değer teklifi 
düşünüldüğünde geç kalmış bir adımdı. 

Pandemi dönemi ile birlikte günlük 44 
milyon aktif kullanıcıya ulaşan Micro-
soft Teams rakipleri gibi başarılı sonuçlar 
alan hizmetler arasındaydı. Bu durum 
Teams’in kullanım oranının yüzde 70 

artması anlamına geliyordu. Microsoft’un 
Teams’i Office 365 paketlerine dahil et-
mesi de kurumsal dünyanın ve eğitim 
sektörünün Teams’e daha rahat erişimini 
mümkün kıldı.

Cisco Webex
Cisco ise video konferans 

sistemleri konusunda en 
güçlü alternatif ler arasın-
daydı. Şirketin güçlü olduğu 
nokta ise Apple’ın son kul-
lanıcı elektroniği tarafında 
yaptığı şeyi kurumsal dünya 
için yapıyor olması, yazılım-
la donanımı bir ekosistemde 
buluşturuyor olmasıydı.

Sunduğu ağ çözümleri ve 
donanımları ile sektörün en 
tecrübeli şirketlerinden biri 
olan Cisco’nun Webex çö-
zümü 25 yaşına geldiğinde 
en parlak günlerini yaşadı. 
Kurumsal dünyanın Cisco 
markasına aşina olması pek 
çok kurumu Webex kul-
lanmaya itti. Mayıs 2020 
dönemi bittiğinde şirket, 
toplam 25 milyar dakika 
toplantı süresi sunmuştu. 
Toplantı bazında ise bu sayı 
500 milyon farklı toplantı 
anlamına geliyordu.

SONBAHAR | Pandemi ile rekabet kızıştı: Video konferans çözümleri
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JBL Cinema SB160 
Bluetooth Soundbar    

JBL Cinema SB160 2.1 ses sistemi pandemi 
döneminde sinema ve konser deneyimini evi-
ne taşımak için isteyen kullanıcılar için ideal. 
Geniş soundbar  ve güçlü subwoofer ile kom-

şulara biraz olsun rahatsızlık verebilirsiniz. 

Pandemide doya doya eğlenmek için dijital fırsatlar | SONBAHAR

Dünya en son pandemiyi 1900’lerin başında, Birinci Dünya Savaşı 
sırasında yaşadığı için, pandemi şartlarında günlük hayatın 
nasıl sürebileceğine dair toplumsal deneyimlerimizi çoktan 
unuttuk. Kaldı ki, dünyanın mum ışığında aydınlandığı yıllarda 
edinilen alışkanlıkların, uzaya istasyon kurduğumuz çağda kabul 
görmeyeceğini de tahmin edebilirsiniz. Peki, bugün başımıza 
musallat olan yeni pandemide, dijital teknolojileri kullanarak, 
hayatımızı nasıl daha “eğlenceli” hale getirebiliriz? 

PANDEMİDE DOYA DOYA 
EĞLENMEK İÇİN 
DİJİTAL FIRSATLAR

SONBAHAR | Pandemide doya doya eğlenmek için dijital fırsatlar
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vermediği için e-kitap gelişimi çok yavaş 
ilerliyordu. Fakat pandemi ile beraber, 
insanların e-kitaplara olan ilgisi hızla 
arttı. Pek çok insan ihtiyacı olan kitaplara 
ulaşmak için AVM’leri, kitapçıları gezmek 
veya kargodaki siparişi beklemek yerine, 
satın aldığı kitabı cep telefonu üzerinden 
anında açıp okuyabileceği e-kitapları 
tercih etmeye başladı. Ayrıca, okula dahi 
gidemeyip tüm günlerini evde geçirmek 
zorunda kalan çocukların hem eğitimi 
hem de eğlenebilmesi için e-kitaplar çok 
büyük bir zorunluluk haline geldi. Kitap 
okuma deneyimini zenginleştirmek için 

geniş ekranlı bir tablet veya e-kitap oku-
yucusu edinmenizi de tavsiye ediyoruz.

Kaliteli müzik sistemleri 
yaşama renk katar
Şu acımasız gerçeği kabul etmek zorunda-

yız. Müziği oluşturan enstrüman ve insan 
seslerini kaydettikten sonra tekrar canlan-
dırmak için dijital teknolojinin yanında, 
analog olarak da çok hassas şekilde çalışan, 
yüksek teknolojiyle üretilmiş kaliteli ses 
sistemlerine ihtiyacımız var. Elbette, yüz yıl 
öncesinden kalan bir gramafon ile de mü-
zik dinlenebilir ama o teknolojide müziğin 

içindeki seslerin %90’ı kaybolurken bugün 
üretilen ses sistemleri, müziğin gerçek tı-
nılarını olabilecek en düşük kayıpla hayata 
geçirmek için tasarlandılar. Dolayısıyla, 
elinizdeki minik cep telefonu artık eskinin 
dev müzik setlerinin yerini almış olabilirler 
ama sesi en yüksek kaliteyle duyabilmek 
için hala yüksek kaliteli bir ses sistemine 
ihtiyacımız var. Özellikle de herkesin evde 
zaman geçirdiği dönemlerde, farklı müzik 
zevklerine sahip insanların birbirini rahatsız 
etmeden müzik dinleyebilmesi için, yüksek 
kaliteli bir kulaklık tüm müzik severler 
için olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldi.

Pandemide doya doya eğlenmek için dijital fırsatlar | SONBAHAR

Sinema sektörü çalışıyor
Pandeminin ilk şokunu atlatmamızın 

ardından sinema sektörü yeniden iş başı 
yaptı. Yeni filmler bir bir hayata geçiyor 
ancak pandemi ortadan kalkana kadar 
bir süreliğine sinema salonları popüler-
liğini yitirecek gibi görünüyor. Sinema 
filmlerinin keyfini çıkarmak için evimize 
başarılı bir ev-sineması sistemi kurmak 
akıllıca bir çözüm olabilir. 

Video oyunları 
tarihi zirvesini yaşıyor
Size ilginç bir istatistik verelim. Video 

oyun sektörü yıllardır çok hızlı bir şekilde 
büyüyordu ve 10 sene önceye kadar sine-
ma sektörü eğlence pazarındaki büyük 
oyuncuyken, video oyunları artık eğlence 
pazarındaki en büyük oyuncu. Fakat pan-
demi nedeniyle evlerinde vakit geçirmek 
isteyen insanların büyük çoğunluğunun 
video oyunlarına akın ettiğini gördük. Yeni 
yayınlanan ve yayınlanacak video oyunla-
rındaki artış tarihi bir zirve yaşıyor. Evinize 
kuracağınız ev-sineması sisteminizi istediği-
niz zaman video oyunlarını da çalıştıracak 
şekilde dizayn etmenizi tavsiye ediyoruz. 
Bir oyun konsolu ve hatta PC oyunlarınızı 

çalıştırdığınız PC’nizi de bağlayabileceğiniz 
bir ev sineması sistemi, pandemi boyunca 
hayatınıza büyük renk katabilir.

Dijital servis abonelikleri
Dizi ve film seyredebileceğiniz dijital 

servislerin, ücretli ve ücretsiz alternatifleri 
bulunuyor. Pandeminin başında bu servisle-
rin detaylı bir incelemesini yapmıştık. Eski 
sayılarımızda o detaylara ulaşabilirsiniz. 

e-kitap mucizesi
Dünya e-kitaplarla tanışalı çok oldu ama 

Türkiye’deki gerekli yasal alt yapı imkan 
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COVID-19 bize soluduğumuz havanın ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha öğretti. Hepimiz dışarı çıkarken, kalabalıklara girmek zorunda 

kalırken bir kez daha düşünmek zorunda kaldık. Soluduğumuz havanın 
hayati önemi olduğunu bir kez daha anladığımızda ise bulunduğumuz 

yeri periyodik olarak havalandırmak ister olduk.

EVİNİZDEKİ 
HAVA KALİTESİNE 

DİKKAT EDİN

Evinizdeki hava kalitesine dikkat edin | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Evinizdeki hava kalitesine dikkat edin
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Evinizdeki hava kalitesine dikkat edin | EVDE YAŞAM

A
ncak her zaman bulunduğumuz yeri 
havalandırmak yeterli olmayabiliyor. 
Özellikle şehir yaşamında hepimiz 
birbirimize fazlasıyla yakın yaşamlar 

sürüyoruz. Dolayısıyla ortam havasının kalitesini 
artıracak ek ürünlere ihtiyaç duymaya başlıyoruz.

İyonizerli Klimalar
Bu ürünlerin de en başında, en çok tercih edi-

lenlerden biri iyonizerli klimalar geliyor. İyoni-
zer teknolojisi sayesinde ortamdaki bakterileri 
temizleme özelliğine sahip klimalar, temelde 
ürettikleri negatif iyonlar ile pozitif iyonların 
buluşmasına ve bu şekilde zararlı bakterilerin 
ağırlaşarak zemine düşmesine sebep olur. İşte 
iyonizer teknolojisine sahip klima ve vantila-
törleri tercih eden kullanıcılar bu sayede zararlı 
bakteriler tarafından tehdit edilmemiş olur. Bağı-
şıklık sistemimizin sürekli güçlü olması gereken 
pandemi sürecinde kapalı ortamda da zararlı 
bakterileri en aza indirgemek oldukça önemli.

Hava Temizleme Cihazları
Ortam havasını soğutmak ya da ısıtmak için 

kullanılan ürünler bir yandan da ortam havasını 
temizlemekle görevli olabilir. Bu noktada üreti-
cilerin, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yanıt 
olabilecek şekilde farklı ürünler ürettiklerini 
söyleyebiliriz. Sahip olduğu sensörler sayesinde 
ortamdaki zararlı partikülleri algılayabilen hava 
temizleme cihazları aynı iyonizer teknolojisi 
gibi partiküllere ağırlık katarak, partiküllerin 
havadaki hareketine engel oluyor. Yeni nesil 
hava temizleme cihazları, aynı zamanda ortamın 
hava kalitesini anlık olarak mobil uygulama 
üzerinden izlenebilmesine de imkan tanıyor. 
Bu sayede daha doğru anlarda hava temizleme 
cihazınızı aktif hale getirip daha verimli bir 
temizlik yapabilmeniz sağlanıyor.

Kişisel Hava Temizleme Cihazları
Örneğin büyük bir ofiste kendi odanıza sa-

hipsiniz. Bu gibi bir durumda tek başınıza tüm 
ofisin hava kalitesini stabil tutabilmek imkansız 
olacaktır. Böyle bir senaryoda daha küçük çö-
zümler bularak daha büyük etkiler yaratabilirsi-
niz. Edineceğiniz kişisel hava temizleme cihazı 
ile hiç değilse kendi odanız içinde sirkülasyon 
halindeki havayı kontrol edebilir havalandırma-
dan gelen kirli havanın tehlikesinden bir nebze 
arınabilirsiniz.

Hava Nemlendiriciler
Genellikle klimalı ortamların normale kıyasla 

daha kuru bir havası olduğunu farkedersiniz. Hiç 
değilse bu kuru havanın boğazınıza etkisini daha 
önce mutlaka yaşamışssınızdır. İşte bu noktada 
devreye hava nemlendiriciler giriyor. Hava kali-
tesinin düştüğünü düşündüğünüz durumlarda 
hava nemlendiricinizi çalıştırabilir bu sayede 
günlük yaşamınızı daha rahat hale getirebiliriz.

EVDE YAŞAM | Evinizdeki hava kalitesine dikkat edin
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Kış ayları yaklaşıyor ve soğuk havalarda 
evlerimizi ısıtmak için şu küçük tasarruf 

yöntemlerini kullanarak bu kış ısınma 
masrafl arını minimumda tutabiliriz. İşte, 
ısınma sistemlerini daha etkili kullanmak 

için pratik tasarruf yöntemleri.

ISITMA 
SİSTEMLERİNDE 

ETKİLİ TASARRUF 
YÖNTEMLERİ

Isıtma sistemlerinde etkili tasarruf yöntemleri | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Isıtma sistemlerinde etkili tasarruf yöntemleri
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1Peteklerinizin üzerini kapatmayın
Çoğu evde peteklerin üzerine saksı koymak veya pen-
cere kenarına eşya yerleştirmek için peteklerin üstünü 

kullanmak doğal karşılanır. Ancak peteklerin odayı ısıt-
masında asıl etkili yöntem, peteğin üzerinden yükselen 
havadır. Peteklerin üstünü kapatarak sıcak havayı büyük 
oranda peteklerin arasında hapsetmiş olursunuz. Yani, 
ısınmak için yaktığınız yakıt büyük oranda çöpe gider.

2Peteklerin arkasına reflektör yerleştirin
Petekler için önemli bir ısı kaybı da, arkasındaki du-
vardır. Dışarıdan maruz kaldığı soğuk hava nedeniyle 

ısısı düşen duvar, içeriden de petekten gelen sıcağı çeker. 
Böylece siz aslında odayı değil, duvarı ısıtmış olursunuz 
ama bunun odadaki konfora bir etkisi olmaz. Petekleri-
nizin arkasına, ısıyı odanın içine yansıtacak bir reflektör 
yerleştirmek ise daha az enerji harcayarak odayı daha çok 
ısıtmaya destek olacaktır.

3Kullanmadığınız odaları ısıtmayın
Çoğu evde, kullanılmayan ve az kullanılan odaları 
da ısıtmak, büyük bir enerji maliyeti yaratır. Kori-

dorlar ve hatta çoğu zaman banyo ve tuvaletler bile gün 
boyu ısıtmaya ihtiyaç duyulmayan alanlardır. Bu alan-
lardaki petekleri kapatmak aylık ısınma maliyetlerinizi 
yarıya bile indirebilir.

4Güneş ısısını küçümsemeyin
Kışın gündüz saatlerinde evinizin pencerelerine vu-
ran güneş odalarınızın daha az enerji ile ısınmasına 

destek olur. Ancak kirlenmiş, çamurlanmış camlar ve kalın 
perdeler güneş ışınlarının odaya ulaşmasını engelleyecektir. 

5Kombi hangi saatler yakılmalı?
Kombi ile ısınan evlerde, geceleri kombiyi kapatmak 
gibi bir alışkanlık olabiliyor. Ancak sabaha kadar 

soğuk havada buz kesen kalorifer mekanizmasını gün-
düz yeniden ısıtmak çok büyük bir enerji israfına neden 
olabiliyor. Bu nedenle, kombiyi geceleri kapamak yerine 
ısısını düşürmek ve gündüz hayat başlarken yeniden nor-
mal ısılara çekmek, maliyet açısından daha avantajlıdır.

6Soğuk hava içeri sızmasın
Soğuk havanın pencere ve kapı altlarından evin içi-
ne sızdığı durumlarda, binbir zorlukla ve maliyetle 

ısıttığınız odalarınız yeniden soğumaya başlayacaktır. Bu 
nedenle, oturduğunuz odanın kapısını kapalı tutarken, kapı 
altları ve pencere kenarlarını da hava sızdırmaz şekilde 
bantlamak, etkili bir tasarruf yöntemidir.

7Kıyafetlerinize dikkat
Soğuk havalarda evin içinde çok ince kıyafetlerle 
dolaşmanın da bir maliyeti var ve bu maliyeti ısın-

ma faturasında ödemek zorunda kalırsınız. Eğer, ısınma 
faturanızı düşürmek istiyorsanız, evin içinde biraz daha 
korunaklı giyinebilir ve bunun karşılığında daha az yakıt 
tüketerek, maliyetleri düşürebilirsiniz. Yaptığınız tasar-
rufla da yazın kendinize daha güzel bir tatil hediye etmek 
isteyebilirsiniz.

Isıtma sistemlerinde etkili tasarruf yöntemleri | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Isıtma sistemlerinde etkili tasarruf yöntemleri
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BOSCH KDN55NWF0N 
Buzdolabı 
Sade tasarımı ile 
ayrıcalıklı bir his yaratan 
buzdolabı, içeceklerinizi 
her zaman soğuk tuttuğu 
gibi mutfağınızın 
dekorasyonuna da hizmet 
edecek cinsten. Buzdolabı, 
fiyatıyla bütçenizi 
zorlamayacak alternatifler 
arasında yer alıyor.

Sindirime yardımcı soğuk içecekler | MUTFAKTA YAŞAM

Herkesin sindirim sistemi birbirinden 
farklıdır ancak öyle faydalı besinler 
var ki hem ferahlatıyor hem de 
besliyor. Sıcak günlerin son 
demlerinde soğuk içecekler, 
hayatımızdan yavaş yavaş 
uzaklaşacakken, sindirime 
yardımcı iki soğuk içecek 
tarifi ni geç olmadan vermek 
istedik. Bu iki tarif de evdeki 
malzemelerden kolayca hazırlanabiliyor, 
ufak dokunuşlarla eşsiz lezzetler sunabiliyor.

SİNDİRİME YARDIMCI 
SOĞUK İÇECEKLER

D
etoks suyu denildiğinde onlarca tarif bulunuyor. 
Pek çok sebze meyve ve besleyici besin bu detoks 
sularının içine giriyor ve sindirimi kolay hale 
getiriyor. Su içme alışkanlığı kazandıran detoks 

sularına salatalık ve limon eklemesi yapıyoruz. 
Bu sayede lezzetini artırırken daha sağlıklı hale getiri-

yoruz. İçine bir tutam nane katarak da ferahlık sağlamış 
oluyoruz. Zencefil eklemesiyle bu içecek daha dirençli 
ve sağlıklı olmamıza yardımcı oluyor. Tarifteki en gizli 
malzeme olan karbonat sayesinde hem suyun alkali değeri 
yükseltiliyor hem de tokluk hissi sağlanmış oluyor.

MUTFAKTA YAŞAM | Sindirime yardımcı soğuk içecekler
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Körili ve zerdeçallı 
sarı ayran    
Hem zayıf lamaya yardımcı hem 

lezzetli hem de sunumuyla gönülleri 
fetheden baharatlı ayran, ferahlatan 
soğuk içecekler arasında yer alıyor. 
Bu hoş görünümü yakalamak için 
yapmanız gereklerse çok kolay:

Malzemeler
10 Yemek kaşığı yoğurt
2,5 Su bardağı soğuk su
1/2 Çay kaşığı toz köri
1/2 Tatlı kaşığı zerdeçal

Tüm malzemeleri bir çırpıcıda 
birleştirin ve çırpmaya başlayın. 
Tuzunu dilediğiniz gibi ayarlayıp 
servis edebilirsiniz.

Sindirime yardımcı soğuk içecekler | MUTFAKTA YAŞAM

Sindirime yardımcı olmasının yanında aynı za-
manda cilde de iyi gelen bu karışımın malzemeleri 
şu şekilde:

Detoks Suyu    
Malzemeler
1 adet orta boy salatalık
1/3 demet nane
1 küçük parça zencefil
1/2 adet limon
1/2 adet lime yani yeşil limon (isteğe göre 
ekleyebilirsiniz)
1 çay kaşığı karbonat
1 litre su

1) Geniş bir kabın içerisinde suyu ve karbonatı 
güzelce karıştırın.

2) Limonları, salatalık ve naneyi güzelce yıkayıp 
istediğiniz büyüklükte doğrayın.

3) Taze nane kullandığımız için naneleri yap-
raklarına ayırın. Zencefili de küçük küçük doğ-
rayın.

Hazırlanan tüm malzemeleri suyun içerisine 
aktarın ve tamamen karıştığını görene kadar ka-
rıştırmaya devam edin. Detoks suyunuzu cam bir 
sürahinin içine ekleyebilirisiniz. 

Soğuk içildiğinde daha lezzetli olduğu için 
15-20 dakika kadar dolapta bekletebilirsiniz. Bu 
detoks suyunun içine ek olarak maydanoz ve yeşil 
elma da ilave edebilirsiniz. 

MUTFAKTA YAŞAM | Sindirime yardımcı soğuk içecekler
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Pandemi koşulları bizi ne yazık ki daha 
hareketsiz bir yaşama itti. Bu yeni düzende 
harekete geçmek, spor yapabilmek bir hayli 
zorlaştı. Hal böyle olunca fazla kilolarla girilen 
savaşta tek cephe mutfak oldu. Pandemi ile 
artık hepimiz mutfakta sindirimi daha kolay, 
daha organize ve daha basit çözümlere yöneldik 
ve bilinenin aksine kompleks yemeklerin 
zor olduğu kadar sindirim noktasında daha 
zorlayıcı olduğunu da fark ettik.

H
avaların yavaş yavaş soğu-
maya başladığı bu günlerde 
mevcut kilonuzu koruyabi-
leceğiniz, sağlıklı ve sindi-

rim kolay, biri unsuz diğeri şekersiz 
tatlı tarifini sizler için hazırladık.

Brownie benzeri bir kek ile çay 
saatlerinizi daha sağlıklı hale ge-
tirmeniz mümkün. Bu unsuz kek 
tarifimizin sadece 4 farklı ürünle 
sağlıklı olduğu kadar, hazırlanması 
kolay bir tatlı olduğunu da vurgu-
layalım. Şimdiden afiyet olsun...

Sağlıklı bir yaşam için şekersiz ve unsuz tatlılar | MUTFAKTA YAŞAM

SAĞLIKLI BİR 
YAŞAM İÇİN 

ŞEKERSİZ VE 
UNSUZ TATLILAR

MUTFAKTA YAŞAM | Sağlıklı bir yaşam için şekersiz ve unsuz tatlılar
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Unsuz ve şekersiz 
kurabiye     
Tatlı ihtiyacını gidermek isteyenler un ve 

şeker olmadan bunu yapabilmek için değişik 
tarifler deniyor. Bu tariflerden biri de şekersiz 
unsuz kurabiye.

Malzemeler
1 su bardağı dut kurusu
1 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı çiğ fındık
1 adet yumurta akı

Kabukları ayrılmış olan fındıkları, yüksek 
devirli mutfak robotunda un haline gelene 
kadar çekin. Un yerine fındık içi kullanın.

Aynı şekilde dut kurularını da şeker tanesi 
haline gelene kadar mutfak robotunda çekin. 
Şeker yerine de dut kurusu tozu hazırlayın.

Yumurta akı ve kakao ilavesiyle tüm mal-
zemeyi geniş bir kap içinde özleşene kadar 
yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklü-
ğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvar-
layın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralık-
lı olarak dizin. Arzuya göre üzerlerine bir 
çatal yardımıyla bastırıp şekil verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 
20 dakika kadar pişirin. Soğuttuktan 
sonra kahvenin yanında sevdikleriniz-

le paylaşın.

Sağlıklı bir yaşam için şekersiz ve unsuz tatlılar | MUTFAKTA YAŞAM

Unsuz çikolatalı kek     
Malzemeler
3 adet yumurta
1 su bardağı esmer şeker
200 gram bitter çikolata
200 ml. Krema

Bitter çikolatayı küçük 
parçalara bölerek benmari 
usulü eritin.

Eriyen çikolataların üzerine krema 
ekleyip karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam alan çikolata ve 
krema karışımını ocaktan alıp, soğu-
maya bırakın.

Yumurta ve toz şekeri mikser yardı-
mıyla kar gibi olana kadar çırpın.

Soğuyan krema ve çikolata karışımı-
na, şeker ve yumurtadan oluşan karı-
şımınızı azar azar ilave edin ve alttan 
üste doğru karıştırarak yedirin.

Yağlı kağıt serilmiş ve yağ-
lanmış kelepçeli kalıba karışımı 
dökün.

Önceden ısıtılmış 190 derece 
fırında kontrollü olarak 25-30 
dakika pişirin.

MUTFAKTA YAŞAM | Sağlıklı bir yaşam için şekersiz ve unsuz tatlılar
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Telefonlarımız yeri geliyor profesyonel 
fotoğraf makineleri kadar iyi kareleri 

çekebiliyor, yeri geliyor aniden gerçekleşen 
bir olayda anı yakalayabileceğimiz bir 

cihaza dönüşebiliyor. Özellikle günümüzde 
pek çok markanın telefonlarında yüksek 
megapiksellere ulaşıyor. Bunun yanında 

dijital ve optik yakınlaştırma arasındaki farkın 
telefonlarda her geçen gün azalıyor oluşu 

mobil fotoğrafçılığı daha başarılı hale getiriyor. 

TELEFONLARI 
EK BİR LENS İLE 
KULLANMANIN 

FAYDALARI

Telefonları ek bir lens ile kullanmanın faydaları | OBJEKTİFOBJEKTİF | Telefonları ek bir lens ile kullanmanın faydaları
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Telefonları ek bir lens ile kullanmanın faydaları | OBJEKTİF

P
eki telefonun kamera performan-
sını artıran ek lenslere gerek var 
mı? Onlar sayesinde daha başarılı 
çekimler yapmak mümkün mü?

iOS ve Android işletim sistemlerine 
sahip akıllı telefonlar için en iyi lensler 
basit cihazlardır, ancak akıllı telefon fo-
toğrafçılığının olanaklarını genişletmeyi 
sağlar. Mandallı yapısının yanında bir 
kılıf gibi kolayca telefonlara takılabilen 
bu lensler yaratıcılığı geliştirmeye de 

birebir aslında. 
Telefonlarımıza ek lensler tak-

mak cihazların daha iyi yakınlaş-
tırma performansı sunmasını da 
sağlıyor. Bu nedenle aslında ilk 
etapta yakınlaştırma oranının 
nasıl olacağına ya da hangi özel-

liği telefonun kamerasına 
kazandırmak istediği-

nize karar vermemiz 
gerekiyor.

Telefoto yakın-
laştırma yapan 
lensler bulunu-
yorken bunun 
yanında bazı 
fotoğrafları 
gerçekten çok 
daha başarılı 
hale getirebi-
len balık gözü 

lensler de 

bulunuyor. Makro yakınlaştırma yapan 
15x’e kadar çıkabilen lensler de yine mar-
kalarına göre değişiyor. 

Anamorfik Lens
“Anamorphic” objektif geniş bir görüş 

açısındaki görüntüyü sıkıştırarak belirli 
bir çerçeveye sığdıran objektif türü olarak 
biliniyor. Optik yapısı, oval biçimde olması 
onun ayırıcı özellikleri arasında yer alıyor. 
Akıllı telefonunuza taktığınız bir parça ile 
görüntünün perdeye yayılması sağlanıyor 
ve bu sayede tüm perde kaplanıyor. Geniş 
bir görüş açısındaki görüntüyü sıkıştıra-
rak çekmeyi sağlayan bu lens telefonlar 
ile başarılı panorama çekimler yapmaya 
olanak sağlıyor. 

Telefoto lens
Adını daha çok profesyonel fotoğraf 

makinelerinde duyduğumuz, son dönemde 
de piyasaya sürülen yeni akıllı telefonlarda 
karşımıza çıkan telefoto lens, telefonlarda 
yerleşik olarak kullanıldığı gibi ekstra 
alınan lenslerle de etki yaratabiliyor. Tele-
foto lenste her şey yakınlaştırma ile ilgili 
diyebiliriz. Kayıpsız yakınlaştırmalar için 
kullanılan gelişmiş telefoto kamera lens-
leri, çekimlerde fark yaratmayı sağlıyor. 

Balık gözü lens 
Eğlenceli ve açılı fotoğrafların baş ak-

törü olan balık gözü lensi hem çok uygun 

fiyatlara satın alınabiliyor hem de farklı 
fotoğraflar çekmeyi sağlıyor. Bu sebeple 
fotoğrafçılığa eğer ilginiz varsa bu lensi 
alıp denemeler yapmanızı öneriyoruz. 

Makro lens
Bir fotoğraf makinesine dönüşen akıllı 

telefonunuz bu lens ile süper makro çe-
kimler yapmayı sağlayacak. Bu tarz lensler 
kamera performansı yüksek olan telefon 
kameralarında adeta sihir yaratıyor. 

Akıllı telefonunuzu 
teleskopa çevirmek için 
almanız gereken lens
Eğlenceli çekimlerin yanı sıra öğretici 

çekimler için bu lensi tercih edebilirsi-
niz. 18x yakınlaştırma yapabilen bu lens, 
oldukça detaylı çekimler yapabilmenize 
imkan tanıyacak.

Peki bu lenslerin en büyük 
avantajları neler?
1) Farklı fotoğraflar çekmenizi sağlarlar.
2) Flaşa sahip olan lens modelleri dü-

şük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekmenize 
olanak tanır.

3) Bokeh gibi özel efektleri oluşturma-
nızı sağlar.

4) Telefonla daha geniş açılı çekimler 
yapabilirsiniz.

5) Mobil fotoğrafçılık becerilerinizi 
geliştirmenizi sağlar.

OBJEKTİF | Telefonları ek bir lens ile kullanmanın faydaları
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Işık olmadan fotoğraf çekilemeyeceğini artık 
herkes biliyor olmalı. Herkesin elindeki telefonla 
her gün onlarca fotoğraf çektiği bir çağda, bu 
temel fotoğrafçılık bilgisi de hayatımızın parçası 
oldu. Peki ama, daha profesyonel kalitede 
fotoğrafl ar elde etmek için ışık ekipmanlarını 
nasıl pratik şekilde kullanabiliriz?

IŞIK 
EKİPMANLARI 
HAKKINDA 
ALTIN TAVSİYELER 

Işık ekipmanları hakkında altın tavsiyeler | OBJEKTİFOBJEKTİF | Işık ekipmanları hakkında altın tavsiyeler 
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Işık ekipmanları hakkında altın tavsiyeler | OBJEKTİF

I
nstagram’a arkadaşlarımızı etkileyecek 
fotoğraf lar basmak için sırtımızda 
sürekli onlarca kilo ağırlığındaki pro-
fesyonel ışık ekipmanları taşımak tabi 

ki mantıklı bir çözüm değil. Akıllı telefon 
üreticileri de bunun farkında olduğu için 
amatör fotoğrafçılar, yani telefon kullanı-
cıları için yapay zekayı devreye sokarak, 
telefonların yapay zeka yardımıyla pek çok 
kamera ayarını otomatik olarak yapmasını 
sağladılar. Dolayısıyla bugün fotoğrafçılık 

konusunda hiç deneyimi olmayan biri bile 
akıllı telefonuyla, etkileyici bir fotoğraf 
çekmeyi başarabiliyor.

Ancak yapay zeka kendini ne kadar 
zorlarsa zorlasın güneşin konumunu 
veya odadaki ışık kaynağının şartlarını 
değiştiremeyeceği için, bazı fotoğraflar 
tüm yapay zeka müdahalelerine rağmen, 
fotoğrafçılığın en acımasız gerçeğine, yani 
ışığa takılıyor. 

Değerli anılarınızın veya özene beze-
ne hazırlandığınız çekimlerinizin ışık 
yüzünden mahvolmaması için, şu pratik 
önerilerimize kulak vermenizi tavsiye 
ediyoruz.

1Flaş her zaman 
çözüm değildir
Telefonunuzdaki ve hatta amatör 

fotoğraf makinenizdeki flaş, fotoğraflar 
üzerinde mucize yaratan bir cihaz değil-
dir. Hatta kimi zaman fotoğrafın daha da 
kötü görünmesine neden olabilir. Ciha-
zınızdaki flaşı, çok karanlık ortamlarda, 
fotoğrafı “mecburen” aydınlatmak zorunda 

olduğunuzda kullanacağınız bir can si-
midi olarak görebilirsiniz. Ama etkileyici 
fotoğraflar çekmek istediğinizde, ortamı 
aydınlatacak daha güçlü ve kompleks ışık 
çözümlerine ihtiyacınız olacak. 

2Çekimlerinizi planlayın
Eğer anlık gelişen bir çekim yapmı-
yorsanız, sosyal medyanız için özel 

bir çekim günü hazırlığı içindeyseniz, 
planlarınız arasına ışığı da dahil edin. 
Gün ışığını en verimli kullanabileceğiniz 
doğru saatleri hesaplayın. Yanınıza, gün 
ışığını yansıtacak katlanabilir reflektörler 
alın. Böylece minimum yük taşıyarak, ışığı 
en güçlü şekilde kullanabilirsiniz. Eğer 
kapalı mekanda çekim yapacak amatör 
bir fotoğrafçıysanız, ışık ekipmanlarına 
da büyük ücretler ödemek istemiyorsa-
nız, portatif okuma ışıkları gibi cihazları 
çantanızda bulundurun ve çekeceğiniz 
kareye uygun şekilde bu portatif minik 
ışık kaynaklarını uygun yerlere yerleştirin. 
Yanınızda uzatma kabloları bulunması da 
işinizi kolaylaştırır. 

OBJEKTİF | Işık ekipmanları hakkında altın tavsiyeler 
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3Arkadaşlarınız boş boş 
durmasın
Amatör bir fotoğrafçıysanız, en 

önemli kaynaklarınızdan biri de yanı-
nızdaki arkadaşlarınızdır. Eğer arkadaş-
larınıza nazınız geçiyorsa, etraftaki ışık 
kaynaklarını fotoğrafınız için uygun hale 
getirmeleri için onları ikna edebilirsiniz. 
En basit çözümlerden biri, örneğin selfie 
çekiyorsanız, arkadaşlarınızın telefon 
flaşlarını açarak yüzünüze farklı açılar-
dan ışık tutmaları olabilir. Tabi, dışarıdan 
bakıldığında çok “acayip” bir görüntü olu-
şacaktır ama bu görüntü fotoğraf karenize 
girmeyecek ve siz mükemmel aydınlatılmış 
bir selfie’ye sahip olabileceksiniz.  

4Telefonunuz için harici flaş 
eklemeleri edinin
Pratik çözümlerden biri de, tele-

fonunuza harici olarak takabileceğiniz 
ve ışığı daha geniş şekilde ortama yaya-
rak fotoğrafınızdaki gölgeleri ortadan 
kaldırmaya yardımcı olacak harici f laş 
ışıklarıdır. Tam anlamıyla mükemmel 
bir çözüm olmasa bile başka ışık kaynağı 
bulamadığınız anlarda, telefonun dahili 
flaş ışığına oranla çok daha etkili bir ışık 
kaynağı oluşturacaktır.

5Işık demek enerji demek
Özellikle kapalı ortamlarda f laş 
ışıkları kullanacaksınız, bunun 

yüksek enerji tüketimi anlamına geldi-
ğini de unutmayın. Örneğin harici bir 
f laş ışığı, üstelik de video çekiyorsanız, 
telefonunuzun şarjını hızla tüketebilir. 
Bu nedenle yanınızda şarj cihazı veya 
yedek powerbanklar bulundurmayı da 
düşünmelisiniz.

Işık ekipmanları hakkında altın tavsiyeler  | OBJEKTİFOBJEKTİF | Işık ekipmanları hakkında altın tavsiyeler 
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Oyuncu kulaklığı seçerken dikkat edilmesi gerekenler | SES VE GÖRÜNTÜ

Oyun oynadığımız sırada, bilgisayarımızın performansını 
yanı sıra, masaüstü oyuncu ekipmanlarımızı da kaliteli 
seçmek gerekiyor. Her oyuna özel olarak tasarlanan ve farklı 
deneyimler sunan ekipmanların arasından sizi en iyi hissettireni 
bulup buna göre tercih yapmalısınız. Aksi takdirde kullanırken 
kendinizi rahat hissetmezsiniz, bu da oyundaki deneyiminizi bir 
hayli etkiler. Bu nedenle oyuncu kulaklığı alırken bazı noktalara 
dikkat etmelisiniz ve en doğru seçimi yapmalısınız.

OYUNCU KULAKLIĞI 
SEÇERKEN DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKENLER

SES VE GÖRÜNTÜ | Oyuncu kulaklığı seçerken dikkat edilmesi gerekenler
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JBL T460BT Kablosuz Kulaklık 
JBL T460BT, sadece ve mütevazi tasarımına 
rağmen güçlü ses deneyimi sunan bir 
kulaklık modeli. Ayrıca kulaklığın makul 
bir fiyatı ile oyun içi deneyimde de başarılı 
olduğunu söyleyebiliriz.

Oyuncu kulaklığı seçerken dikkat edilmesi gerekenler | SES VE GÖRÜNTÜ

F
iyat performans oranını iyi bir şekilde dü-
şünmeniz gerekiyor. Bir kulaklığı denemeden 
almamak gerekiyor. Bunların haricinde ne 
tür kulaklık istediğinizi de önceden düşün-

melisiniz. Kulak üstü kulaklık mı, yoksa kulak içi 
kulaklık mı? 

Bir kulaklığın tam da sizin istediğiniz gibi bir 
ses deneyimi sunup sunmadığını denemeden asla 
anlayamazsınız. Her kişinin sevdiği ses tonu ve 
rengi farklı olacağı için, kulaklık seçimi çok öznel 
bir konudur. Dolayısıyla, almak istediğiniz bir 
model varsa, önce deneme imkanına erişmelisiniz. 
Özellikle ilgilendiğiniz kulaklıklar, yüksek fiyat 
etiketlerine sahipse…

Tüm bunların yanı sıra, oynayacağınız oyuna 
göre farklı kulaklık seçeneklerini düşünebilirsiniz. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, farklı teknoloji-
lere sahip kulaklıklar piyasaya sunuldu. FPS oyun 
deneyiminde yüksek performans göstermeyi he-
defliyorsanız, üç boyutlu ses destekli bir kulaklık 
almak zorundasınız. Çünkü etraftan gelen sesleri, 
az önce bahsettiğim kulaklıklar sayesinde daha iyi 
dinleyebiliyorsunuz. Yani 360 derece ses deneyimini 
sunan kulaklıklar, PUBG ve CS: GO gibi oyunlarda 
daha başarılı olmanıza olanak sağlayacaktır.

Eğer FPS türü oyunlarla çok fazla aranız yoksa, 
mesela MMO tarzı oyunlar oynuyorsanız, ses efekt-
lerinin nereden geldiği çok fazla önemli olmuyor. 
Bu nedenle üç boyutlu ses teknolojisine sahip ol-
mayan bir kulaklıkta düşünebilirsiniz.

Kulaklık seçiminde sadece hoparlör kalitesi değil, 
mikrofon tarafında size sunulanlar da önemli hale 
geldi. Oyun sırasında arkadaşlarınızla kuracağımız 
diyaloğun en iyi şekilde olması ve takımımızın 
kazanabilmesi için, konuştuklarımızın karşı tarafa 
en iyi şekilde aktarılması gerekiyor. Yani aslında 
kulaklıklarda bulunan mikrofonlarda çok önemli 
bir yere sahip.

Birçok kulaklığın yeterli kalitede mikrofona sa-
hip olduğunu belirtelim. Fakat, gelişen teknoloji 
sayesinde artık yeni modellerde, dışarıdan gelen 
gürültüyü engelleyen ve yalnızca sizin sesinizi 
karşı tarafa ileten mikrofonlu kulaklık modelleri 
de mevcut. Fiyatları biraz yüksek olsa da, kullanım 
sırasında hem sizin için hem de karşı taraf için 
gerçekten etkili oluyorlar.

Oyuncu kulaklığı seçerken dikkat etmemiz ge-
reken çok önemli bir konu daha var. Ergonomi... 
Kulaklıkların ergonomisi yeteri kadar iyi değilse 
kullanması çok zor oluyor. Çünkü ortalama iki üç 
saat oyun oynadığımızı düşünürsek, ergonomik 
olmayan kulaklık modelleri kafamızda yoğun şid-
dette baskı yaparak, baş ağrısına sebep olabiliyor. 

Kulaklık alırken, kulaklık yastıklarına ve kafa 
bandına dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Eğer gerçek 
bir oyuncuysanız kulaklığınızın fonksiyonu kadar 
size sunduğu rahatlık da önemlidir…

SES VE GÖRÜNTÜ | Oyuncu kulaklığı seçerken dikkat edilmesi gerekenler
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Kablosuz hoparlörler her geçen gün daha fazla kullanıcıya 
ulaşıyor. Kablosuz hoparlörlerin daha fazla kişi tarafından 

kullanılmasının başlıca nedeninin ise müzik tüketim 
alışkanlıklarımızın değişmesi olarak gösterebiliriz. 

Zira hayatımızda eskisi gibi çevrimdışı müzik çalma 
alışkanlıklarımız yok. Artık Spotify, Apple Music, YouTube 

gibi alternatifl erimiz varken müziğe erişmek kadar 
müziği paylaşmak konusunda mobil olmak istiyoruz. Bu 

noktada imdadımıza hızla bağlanabileceğimiz, taşınabilir 
kablosuz hoparlörler koşuyor. Kablosuz hoparlörler farklı 

ihtiyaçlara göre de kendi içinde farklılık gösterebiliyor. 

KABLOSUZ 
HOPARLÖRLER İLE 

HER YERDE 
EĞLENCE

Kablosuz hoparlörler ile her yerde eğlence | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Kablosuz hoparlörler ile her yerde eğlence
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HARMAN KARDON 
ONYX STUDIO 6 Hoparlör 

3000 mAh bataryası, ergonomik tasarımı 
ve bass performansı ile öne çıkan 

Harman Kardon Onyx Studio 6 modeli, 
alternatiflerine kıyasla çok uygun bir fiyatla 
MediaMarkt mağazalarındaki yerini alıyor.

Kablosuz hoparlörler ile her yerde eğlence | SES VE GÖRÜNTÜ

K
ablosuz hoparlörler arasında 
en çok tercih edilen modeller 
şüphesiz en uygun fiyatlı ve 
yapısı  ile kolay taşınılabilir 

olan küçük kablosuz hoparlörler. 
JBL, Motorola, Philips, Anker ve 
Ultimate Ears gibi farklı üreticilerin 
bu segmentte ürettikleri farklı ürün-
lerle karşılaşabiliyoruz. Anahtarlık 
benzeri klipsli tasarımları ile kolay 
bir şekilde sırt çantasının kenarına 
takılabilen hoparlörler özellikle şe-
hirden kısa süreli kaçışların çok daha 
keyifli hale gelmesini sağlayabiliyor.

Kablosuz hoparlörler için bir diğer 
segment ise masaüstü hoparlörler. 
Sırt çantasına atıp yanımızda taşı-
mamızın zor olduğu bir ürün grubu 
olmasına rağmen ses kalitesi nede-
niyle kullanıcılar tarafından tercih 
ediliyor. Bu modellerin doğum günü 
kutlamaları ve ev partileri için özel-
likle uygun olduğunu söyleyebiliriz. 
Her ne kadar kapalı ortamlarda bu 
tip eğlenceler düzenlemek şimdilik 

mümkün olmasa da daha kaliteli 
bir ses deneyimi yaşamak için daha 
uzun vadeli bir yatırım yapabilirsiniz.

Kablosuz hoparlörlerden bahseder-
ken, yerleşik düzende kullanmanın 
daha mümkün olduğu, hem kablolu 
hem kablosuz müzik çalabilme özelli-
ğine sahip üst segment hoparlörlerden 
söz etmeden olmaz. Amfi boyutunda 
olan büyük hoparlörler daha çok 
geniş salonlarda kullanılmak için 
uygun, ancak akıllı telefonlar üzerin-
den kablosuz olarak yönetilebiliyor 
olmaları bu pahalı üyeleri de kablosuz 
hoparlör segmentine dahil edecektir.

Bir üst segmente çıktığımızda ise 
ses kalitesi konusunda çıtayı zirveye 
taşıyan, Bluetooth 5.0 desteğine sahip 
olmasına rağmen, normal bir güç 
kablosundan enerji almak zorunda 
olan ses sistemleri işin içine giriyor. 
2+1 ya da 2’li kolon diziliminde piya-
sada yer alan Hi-Fi hoparlörler bass 
kalitesi noktasında da alternatifsiz 
konumdalar.

SES VE GÖRÜNTÜ | Kablosuz hoparlörler ile her yerde eğlence
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YENİ BİR BİLGİSAYAR 
ALDIKTAN SONRA 

YAPMANIZ GEREKENLER
Her teknolojisever yeni bir ürün 
aldığı zaman büyük bir heyecan 

ile bir an önce kutuyu açıp, 
kullanmak ister. Bu ürünün ne 

olduğu çok önemli değil. Telefon, 
bilgisayar, kulaklık ne olursa 

olsun gerçekten hayali kurularak 
alınan bir şey ise, kutuyu açıp 

ilk deneyimi yaşama hevesinin 
ne denli eşsiz bir his olduğunu 

hepimiz biliriz.

Yeni bir bilgisayar aldıktan sonra yapmanız gerekenler | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Yeni bir bilgisayar aldıktan sonra yapmanız gerekenler
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O ilk kullanım hissi eşsizdir elbette 
ama satın alınan ürün bir kişisel 
bilgisayarsa bazı sorumlulukları 
da beraberinde getirir o ilk heves. 

Kullanmaya başlamadan kontrol etmeniz 
gereken bazı noktalar, kurmanız gereken 
bazı programlar vardır elbette.. 

Aldığınız bilgisayarın işletim sistemiyle 
gelip gelmemesi çok önemli bir konu. Bunu 
bilgisayarı alırken hesaplamalısınız. Çünkü 
Windows paketiniz yoksa, eve gittiğiniz za-
man bilgisayarı kullanmak bir yana işletim 
sistemi dahi kuramazsınız. Bazen kulla-
nıcılar işetim sistemi olduğu öngörüsü ile 
alışverişleri yapıp beklenmedik durumlarla 
karşılaşabiliyor ve heves birden kaçıyor. Bu 
yüzden satın aldığınız bilgisayarın bir Win-
dows sürümü ile birlikte gelip gelmediğine 
dikkat etmeli yoksa kendinize en uygun 
işletim sistemi sürümünü seçip kurulumu 
tamamlamalısınız.

Windows’u kurduysanız artık bilgisa-
yarda bulunan donanımların sürücülerini 
yüklemeye hazırsınız demektir. Ekran kartı, 
anakart, işlemci ve ekstra kullandığınız 
donanımların sürücüleri olmadan bilgi-
sayardan yeterli performansı alamazsınız. 
Bu nedenle sisteminizi kurduğunuz an iti-
bariyle bu sürücülerin güncel olduğundan 
emin olun. 

Ki bazı durumlarda sürücüler sorunlu 
çıkabiliyor... Dolayısıyla 

sürücüyü yüklemeden, internetten durumu-
nu kontrol etmeniz önemli. Bugüne kadar 
birçok sürücü, çeşitli nedenlerden dolayı 
bilgisayarlara zarar verdi. Son zamanlarda 
çok fazla sorun çıkmasa da tedbirli olmakta 
her zaman fayda var.

Öncelikle güvenlik endişeniz varsa, bil-
gisayarı alırken antivirüs programı almak, 
mantıklı bir seçenek olacaktır. Bu nedenle, 
yeni bilgisayarınızı açtığınız ilk sırada bu 
antivirüs programını kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki verileri korumak için 
sadece antivirüs programları yeterli değildir. 
Verilerin fiziksel olarak korunması da şart. 
Bir güvenlik problemi olmaksızın, cihazı-
nın fiziksel olarak başına bir şey gelebilir 
ve verilerinizi kurtarmanız imkansız hale 
gelebilir. Bunun için gerek kurumsal gerekse 
bireysel kullanıcılara uygun bulut depolama 
çözümleri sunuluyor. Bu sayede verileriniz 
hem bilgisayarınızda hem bulutta güvenli 
bir şekilde depolanabiliyor.

Kurulum ve ilk adımı attıktan sonra, bil-
gisayarı hangi kullanım amacıyla aldıysanız 
yavaş yavaş bu uygulama ve programları 
yüklemeye başlayabiliriz. Tabii, bilgisayarın 
performansını ilk elden test etmek istiyor-
sanız, bazı araçlar var ve bunlarla bilgisa-
yarınızın performansını öğrenebilirsiniz.

Bahsettiğimiz araçlar sayesinde, hız 
aşırtma da yapabilirsiniz. Bu nedenle Af-
terburner, Kombustor, GPU-Z ve CPU-Z 

gibi araçlar yardımıyla gücünüze güç 
katabilirsiniz.

Bu araçları da kurup testlerinizi 
gerçekleştirdikten sonra, dilerse-

niz hız aşırtma yaparak, daha 
yüksek performans veren bir 
bilgisayara sahip olabilirsiniz. 

Artık oyunlarınızı ve di-
ğer uygulamalarınızı yük-
lemeye başlayabilirsiniz. 
Kullanmaya alışık oldu-
ğunuz uygulamaları tek 
tek indirebilirsiniz. Yani 
bilgisayarınızı artık tam 
anlamıyla kullanabilir-
siniz.

Yeni bir bilgisayar aldıktan sonra yapmanız gerekenler | BİLGİSAYAR DÜNYASI

TP-LINK TL-WN823N 
USB Adaptör
TP-Link TL-WN823N, 
süper mini tasarımı ile öne 
çıkan bir USB adaptör. Yeni 
aldığınız bilgisayarın kablosuz 
internet performansından 
memnun değilseniz bu ürünü 
inceleyebilirsiniz. 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Yeni bir bilgisayar aldıktan sonra yapmanız gerekenler
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TABLETLER 
BİLGİSAYARLARIN 

YERİNİ Mİ ALIYOR?
2000’li yılların başındaki öngörü, mobil cihazların 

her geçen gün bilgisayar şekline bürüneceği 
yönündeydi. Hepimiz Nokia’nın o klavyeli 

modellerini, PDA olarak isimlendirilen cep 
bilgisayarlarını hatırlarız. Windows Mobile kurulu 

cep telefonlarına sahip olanlarımız evet, bir dönem 
kendilerini havalı hissettiler ancak herkes MP3 

formatını rahatlıkla kullanırken, müzik dinlemek 
bir tek onlar için sorun haline geliyordu; çünkü 

telefonlarında Windows Media Player 
çalıştırmak zorunda kalıyorlardı.

Tabletler bilgisayarların yerini mi alıyor? | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Tabletler bilgisayarların yerini mi alıyor?
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Tabletler bilgisayarların yerini mi alıyor? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Y
ıllar geçti, teknoloji dünyasında 
kazananlar cep telefonuna klasik 
bilgisayarı sığdırmaya çalışanlar 
değil, bilgisayarı mobil deneyi-

me yaklaştıranlar oldu. Kalemler, dahili 
klavyeler ve fare benzeri imleç kontrol-
cüleri yerini, geniş mi geniş dokunmatik 
ekranlara bıraktı. Mobil teknolojiler önce 
e-posta servisleri gibi basit yazılımlarla 
donatıldı, şimdilerde ise video kurgula-
mak bile mümkün hale geldi.

Bilgisayar tarafında ise Intel’in M serisi 
işlemcileri, dokunmatik dizüstü bilgisa-
yarlar, mobil işletim sistemlerine benzeyen 
MacOS ve Windows sürümleri karşımıza 
çıktı. Her iki ürün de birbirinin faydalı 
özelliklerini bünyesine katsa da bunu en 
iyi başaranlar tabletler oldu.

Tabletlerle artık uzun makaleleri konfor-
lu bir şekilde yazmak, video düzenlemek, 
sunum hazırlamak gibi düne kadar bir bil-
gisayar yardımı olmadan yapamadığımız 
işleri yapıyoruz. Bu durum da akıllara tek 
bir soruyu getiriyor: Tabletler bilgisayar-
ların yerini mi alıyor? 

Samsung tarafında Tab S ailesi, Huawe-
i’nin MatePad ve Honor Pad’i, Lenovo’nun 
SmartTab serisi… Elbette bu liste tablet 
söz konusu olunca bayağı bir uzar, listenin 
başını ise farklı pazarlarda önemli istatis-
tiklere sahip olan Apple iPad ve Microsoft 
Surface ürün aileleri çeker.

Bilgisayarların alternatifi olmak için 
tablet üreticileri, bu zamana kadar iki 
ayrı yol izledi. Bir yaklaşım, tabletlere 
Windows’un farklı sürümlerini sığdırır-
ken bir diğeri ise bilgisayar yeteneklerini 
Android ve iOS‘e uyarladı. İki yaklaşım 
da pazarın önemli bir eksiğini kapattı. 
Peki tabletler, pazarda gerçekten büyük 
bir etki yarattı mı? Gelin bu durumu 
istatistiklerle inceleyelim.

Masaüstü bilgisayarlar 
güç kaybederken, 
dizüstü bilgisayarlar 
hala güçlü
Statista ve Statcounter gibi önemli is-

tatistik siteleri, dünya genelinde son 10 
yılın teknoloji trendlerini inceliyor. Sta-
tista 2010-2019 yılları arasında tüketici 
hareketlerini incelerken gelecek 5 yıla 
dair de önemli öngörülerde bulunuyor. 
Statista verilerine göre 2010 yılında, dün-
ya genelindeki her 1 milyon teknoloji 
ürünü gönderisinin sadece 19’unu tablet 
bilgisayarları oluşturuyor. Masaüstü bil-
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gisayarlar için bu sayı 157 iken, dizüstü 
bilgisayarlar için 201 adet seviyesinde. 
2012 yılına gelindiğinde ise bilgisayarlar, 
pazardaki oranlarını korurken tabletler 
1 milyonda 145 adet satışa ulaşıyor ve 
rekabet kızışıyor. Takvimler 2014 yılını 
gösterdiğinde de tablet satışları tarihinin 
en yüksek rakamlarına ulaşıyor ve her 1 
milyon sevkiyatın 230’u tablet bilgisa-
yarlardan oluşuyor. Yanlış anlaşılmasın; 
bahsettiğimiz her 1 milyon sevkiyatın 
içinde küçük teknolojik ürünler, kablolar 
ve konnektörler gibi ürünler de mevcut.

2019 yılına gelindiğinde masaüstü bil-
gisayarı tercih edenlerin sayısı yarı ya-
rıya düşüyor, dizüstüne ilgi ise benzer 
şekilde devam ediyor. Aynı yıl içerisinde 
her 1 milyon teknolojik ürün sevkiyatın-
dan 166’sını dizüstü bilgisayar, 136’sını 
ise tablet bilgisayarlar oluşturuyor. Son 

beş yıla derinlemesine baktığımızda ise, 
masaüstü bilgisayarların etkisini büyük 
oranda yitirdiğini ancak masaüstülerle 
birlikte tablet ve dizüstü bilgisayar sa-
tışlarının da aşağı yönlü bir trend içinde 
olduğu görüyoruz. Bu yönelimin başlıca 
nedeni ise akıllı telefon pazarının gücü. 
Görünen o ki akıllı telefonlar; tablet ve 
dizüstü bilgisayarların değer tekliflerini 
gölgeleyebiliyor.

Statista 2024 yılına dair, masaüstü bil-
gisayar talebinin 2010 yılına kıyasla yüzde 
70 seviyesinde düşeceğini öngörüyor. 
Tablet ve dizüstü pazarında ise durum 
biraz daha stabil.

2016 yılında mobil cihazlar 
egemenliğini ilan etti
Statcounter ise son 10 yıllık dönem-

de masaüstü bilgisayarlara olan talebin 

azalması noktasında Statista verilerini 
doğruluyor. 2012-2019 dönemi tekno-
loji trendlerini analiz eden Statcounter, 
masaüstü bilgisayarların tablet ve akıllı 
telefon gibi mobil cihazlarla ters orantılı 
ve aşağı yönlü bir ivme içerisinde oldu-
ğunu söylüyor. Kullanıcı davranışlarına 
bakıldığında ise 2016 yılında bilgisayarlar 
tahtı akıllı telefonlara devrediyor ve kul-
lanıcılar artık günlük hayatında sadece 
mobil cihazlarını kullanır hale geliyor.

İstatistikler günümüzde hala dizüstü 
bilgisayarın gücünü büyük oranda ko-
ruduğunu, tabletlerin ise yeni dünyaya 
uyum sağlamakta zorlanan masaüstü 
bilgisayarın yerini aldığını gösteriyor. 
Kısacası, ismi ne olursa olsun hayatımıza 
daha fazla mobilite katacak her ürünün, 
gelecek yıllarda teknoloji dünyasına yön 
vereceği aşikar.
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XIAOMI Mi Box S 4K    
Xiaomi Mi Box ile dilediğiniz 
yayın platformunu en yüksek 
çözünürlükte ve optimize 
edilmiş bir bant genişliği ile 
takip etmeniz mümkün. Bunun 
için bir akıllı televizyona sahip 
olmak zorunda da değilsiniz.

Göbeklitepe’nin sırrına ne olacak? | EĞLENCE DÜNYASI

Atiye’nin ilk sezonu Ocak ayına birkaç gün kala yayımlanmıştı. 
Seyirci ile buluşan dizinin Netfl ix Türkiye yapımları arasında 
en beğenilenler arasında yer aldığını görmüştük. Hâl böyle 
olunca da yeni sezonun ne zaman geleceği merak konusu 
haline gelmişti. İlk sezonun sonunda havada kalan hikâyeden 
kaynaklı olarak Atiye’nin ikinci sezonu için gün sayılıyordu. 

GÖBEKLİTEPE’NİN 
SIRRINA NE OLACAK? 
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

N
ihayet o gün geldi çattı ve Atiye’nin 
yeni sezonu 10 Eylül 2020 tari-
hinde yayımlandı. İlk sezonda yer 
alan Göbeklitepe hikâyesi ikinci 

sezona taşınıyor ve Atiye’nin ilk sezonun 
sonunda vermiş olduğu karar hikayenin, 
yeni sezonda farklı bir evrende geçmesine 
sebep oluyor. Bu sefer hikâyeye Kapadok-
ya da katılıyor ve yine karakterlerimiz 
yollara düşüyor. 

Bu paralel evrende tıpkı Amerikan izle-
me kültürünü eleştiren Handmaids Tale 
adlı dizide işlenen konu gibi, kadınların 
doğurganlığının tükenmesi, bebeklerin 
ölmesi gibi konular ele alınıyor. Atiye 
bu sezonda sevdiği insanların aklından 
silinen kendisini hatırlatmaya ve Göbek-
litepe’nin sırrını çözmeye çalışıyor. Zira 
bu evrende bebekler ve anneler ölüyor.  
Göbeklitepe diye bir yer yok(yani var ama 
keşfedilmemiş). Bu sebeple Atiye’nin pek 
çok sırrı çözmesi ve kendisini keşfetmesi 
gerekiyor. 

Bu süreçte hamile olduğunu öğrenen 
Atiye gerçekten zor bir sınavdan geçiyor. 
Beren Saat’in hayat verdiği Atiye karak-
terine daha fazla odaklandığımız bu se-
zonda hikâyenin arapsaçına döndüğünü 
görüyoruz. 

İlk sezonda merakla beklenen noktalar 
yeni sezonda açıklığa kavuşurken, yeni 
soru işaretleri gün yüzüne çıkıyor. Bu 
noktada farklı bir konuya evrilen dizi-
nin üçüncü sezonunda karşımıza neler 
çıkaracağı merak konusu haline geliyor.

Dizinin bu sezonunda getirilebilecek 
en büyük eleştiri uzayan bakışma sah-
nelerinin süresi oluyor. Geleneksel tele-
vizyon dizilerinden kaçanlar için önemli 
bir alternatif olan internet dizilerinde de 
durumun aynı olduğunu görmek elbette 
üzüyor ancak yine de dizinin diğer Türk 
yapımları arasında sivrilmeyi başardığını 
söyleyebiliriz.
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SAMSUNG 65TU8000 4K Smart LED TV      
Samsung UE-65TU8000, 4K Ultra HD 

çözünürlüğü ile en popüler oyunları en yüksek 
kalitede oynamanızı mümkün kılıyor.

Fall Guys: Ultimate Knockout 2. Sezon | EĞLENCE DÜNYASI

Fall Guys: Ultimate Knockout yayımlandıktan kısa bir süre içinde 
milyonlarca oyuncuya ulaşan ender oyunlardan birisi. Oyun, çok 

beğenilen ödülleri kazanmak için bir dizi engelli parkurda yarışan 60 
kişilik bir Battle Royale oyun. Zaten geçen yıldan bu yana hem PC hem 

de mobil tarafta Battle Royale oyunların önemli bir üstünlüğü bulunuyor. 
Hâl böyle olunca da farklı bir alternatif olarak ortaya çıkan Fall Guys: 

Ultimate Knockout başarılı bir çıkış yakalamış oldu. 

2. SEZON

EĞLENCE DÜNYASI | Fall Guys: Ultimate Knockout 2. Sezon
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Minimum sistem gereksinimleri:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektiriyor.
İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
İşlemci: Intel Core i5 veya AMD
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950
Depolama: 2 GB boş alan

D
iğer Battle Royale oyun-
ların aksine Fall Guys 
farklı ve daha eğlenceli 
bir yaklaşımı benimsi-

yor. 60 farklı karakter, çok beğeni-
len bir ödül olan taçları kazanmak 
için renkli tonların olduğu bir 
dizi engelli parkurda geziniyor 
ve karakterler de tatlı görünüm-
leriyle dikkat çekiyor. Sempatik 
oyun tasarımı ile Fall Guys’ın 2. 
sezonu da merakla bekleniyor.

PlayStation tarafında en çok 
indirilen oyun haline gelen Fall 
Guys: Ultimate Knockout, Call of 
Duty: Modern Warfare Remaste-
red ve Destiny 2 gibi büyük oyun-

ların önüne geçmiş bulunuyor. 
Gamescom Opening Night 

Live’da ikinci sezonu için ‘’Orta 
Çağ’’ temasını benimsediğini 
gösteren oyun, bir tanıtım vide-
osu ile soru işaretlerini yanıtladı.

Oyunun yeni sezonunda, yeni 
mini oyunlar da görüyoruz. Wall 
Guys olarak adlandırılan bu mini 
oyun, farklı bir deneyim sunacak. 
Oyunun yapımcısı Mediatonic, 
her yeni sezonun kendi temasıyla 
geleceğini söylüyor. Yani sonra-
ki sezonlarda farklı temalar ile 
karşılaşacağız. 

Oyunun yeni sezonu Ekim’de  
oyunseverlerin karşısına çıkacak. 
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