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YENİ YIL HEYECANI
Tüm dünya için zor bir yıl geride kaldı. 2021
her zamankinden daha fazla umut daha fazla temenni
ile bekleniyor. Yeni yıl heyecanı herkesi sarmışken
yeni yılda bizi bekleyen teknolojileri, en teknolojik
yeni yıl hediyelerini ve yakın geçmişimizdeki teknoloji
trendlerini bu sayımızda sizlerle buluşturmak istedik.
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Bukleli. Dalgalı. Düz.
Kolay kuruyan saçlar.
Hem de aşırı ısı olmadan.

YENİ YIL

Y

eni yıl heyecanı başlasın! 2020 başından bu yana pandemi atmosferinde geçti, hemen herkes için pek hatırlanmak istemeyen bir yıl oldu. Ancak umutsuzluğa
mahal yok! Yeni yıl ile birlikte yeni hayaller kurmak,
yeni ufuklara açılmak mümkün. Yeni yıla sayılı günler kala
biz de MediaTrend ekibi olarak yeni yıl heyecanını sizlerle
paylaşmak istedik. Peki bu sayımızda sizleri neler mi bekliyor?
Mobil Hayat köşemizde yeni yıla yeni bir başlangıç yapmanız
için “Akıllı telefonunda yeni yıl temizliği” yazımıza yer verdik.
Bununla birlikte her ay olduğu gibi Mobil Hayat köşemizde
önemli bir konuğumuz var. Bu ay konuğumuz, ülkemizi Miss
Universe yarışmasında temsil eden ünlü model Pınar Tartan.
Kendisi ile kariyeri, hayatı ve teknoloji ile ilişkisi hakkında
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Gezi köşemizde ise bu ay çılgın bir yazı sizleri bekliyor. “Bu
havada kampa mı gidilir?” demeyin. Sizi önce bir Gezi köşemize
davet edelim, ardından kış kampı hakkında dilediğiniz kararı
siz yine kendiniz verin. :)
Aralık sayımızın ana konusu ise elbette yeni yıl! Bu ay MediaTrend’de 2020’yi geriye bırakırken son 20 yılda teknolojisi

dünyasının evrimini, 2021’in teknoloji trendlerini ve yeni yıl
hediyesi olarak hangi teknolojik ürünleri tercih edebileceğinizi
sizlere aktarıyoruz.
Mutfakta Yaşam köşemizde Instagram’ın yemek trendlerini
incelerken, adeta bir kış tatlısı olan pekmezli muhallebi tarifimizi de sizlerle paylaşıyoruz.
Bu sayımız fotoğrafçılık alanında da önemli ipuçları barındırıyor. Akıllı telefon fotoğrafçılığına yardımcı mobil uygulamaları
sizlerle paylaştığımız Aralık sayımızda akıllı telefonların fotoğraf makinelerine ne denli rakip olabildiğini de sorguluyoruz.
Bilgisayar Dünyası’nda üretkenliğinizi artıracak bazı tarayıcı
eklentilerini sizler için derledik. Bununla birlikte son dönemin
dikkat çeken konusu en yeni grafik kartları ile kızışan pazar
hakkındaki gelişmeleri de sizler için yazdık.
MediaTrend’in en hareketli köşesi Eğlence Dünyası’nda ise
bu ay Twin Mirror oyununa ve hemen herkesin beğeni ile takip
ettiği Netflix yapımı Queens Gambit’e yakından bakıyoruz.
İyi okumalar...
MediaMarkt Türkiye
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KIŞ KAMPI MACERASINA
HAZIR MIYIZ?

Kışın huzurlu beyazlığında doğanın
güzelliği bir başkadır. Kış ayları
gezginlere unutulmaz anılar saklar
ancak soğuk havalar aynı zamanda
çok tehlikeli olabilir. Pandemi
nedeniyle evlere kapanmak
zorunda olan pek çok insanın kış
aylarında doğada kamp yapma
seçeneğini değerlendirmek
isteyeceğinin farkındayız ama
öncelikle bu maceraya bilinçli
şekilde hazırlanmalısınız. Yağmuru,
seli, fırtınası, heyelanı derken,
kış kampları riskli maceralardır.
Peki, bir kış kampına nasıl
hazırlanmalısınız?

6 | www.mediamarkt.com.tr
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1

Çok dayanaklı bir
çadır edinin

Yaz aylarında herhangi bir çadır bile
kamp için uygun olabilir ama kış aylarında
çadırın dayanıklı olması, kış şartlarına
uygun olması çok önemlidir. Sert rüzgarlar çadırınızı söküp atabilir, yoğun
yağışlar çadırınızı su içinde bırakabilir.
Ki en kaliteli çadırı bile doğru şekilde
kurmazsanız, ilk yağmurda suyun içinde yüzerseniz. O yüzden çadır kurma
konusunda bolca okuyup, online dersleri
seyretmenizi tavsiye ederiz.

8 | www.mediamarkt.com.tr
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2

Isınma seçeneklerini
çeşitlendirin

Kış mevsiminin şakaya gelir yanı
yok. Sıfırın altına inebilen sıcaklıklarda,
yeterince ısınamazsanız, kısa sürede hipotermi gibi ölümcül sonuçları olan sorunlar
yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, sıcak içecekler
hazırlamak için kamp ocağı, kamp tüpü
gibi aletlerin yanında acil durumlarda
ısınmanızı sağlayacak cep sobası gibi
kimyasal çözümler de yanınızda olmalı.
Elbette çok düşük sıcaklıklara dayanıklı
uyku tulumlarınız ve vücudunuzu sıcak
tutacak özel giysilerinizi de ihmal etmemelisiniz. Özellikle ayaklarınızın çok

üşüyeceğini unutmamalısınız. Karda
yürümek durumunda olacağınız için, özel
kar ayakkabıları ve kar suyunun ayakkabınızdan içeri girmemesi için tozluk
gibi aksesuarları mutlaka edinmelisiniz.

3

Yedek enerji kaynakları

Soğuk, yağışlı ve kapalı havalarda telefonunuzu güneş enerjisiyle
şarj etme imkanı bulamayabilirsiniz ve
acil durumda navigasyon veya yardım
çağırmak için telefona ihtiyacınız olacağından yanınızda acil durum için dolu
powerbanklar veya pil ile şarj imkanı
veren aparatlar taşımalısınız.
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4

Hava durumunu sürekli kontrol edin

Kamp yapacağınız tarihi belirlerken bölgedeki hava durumu tahminlerini dikkatlice
ve saat saat incelemenizde fayda var. Ayrıca, kamp
sırasında da hava durumunu düzenli olarak takip
etmelisiniz. Aniden beliren bir fırtına sizi ve ailenizi
zor durumda bırakabilir.

5

Kampı kurduğunuz yere dikkat

Kamp kurmak, bulduğunuz ilk düzlüğe çadır kurmak kadar kolay bir iş değildir. Kışın,

10 | www.mediamarkt.com.tr
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yağmur yağdığında dere yatakları aniden taşar ve
sel oluşabilir. Yağmurlarda, fırtınalarda tepelerden
heyelanlar düşebilir, irilik ufaklı kayalar yuvarlanabilir. Bu nedenle, gittiğiniz bölgede heyelan, sel
ve kaya düşmesi gibi riskli olan alanlardan uzak
durmalısınız. Manzaraya hakim ama risk içermeyen, doğa sporcularının tercih ettiği bilinen kamp
alanları ilk kış kampınızı sorunsuz geçirmenize
yardımcı olabilir. Bu bölgeleri de doğa sporları ile
ilgilenen sosyal medya gruplarındaki tavsiyelerle
tespit edebilirsiniz.

6

Çantanızda hava taşımayın

Sırt çantalarınızı hazırlarken, şu kuralı unutmayın: Çantanızda size lazım olan eşyalarınızı
taşımalısınız ama hava taşımamalısınız. Bu nedenle,
kıyafetlerinizi ve kumaş ürünleri içinde hava kalmayacak şekilde çok sıkı biçimde rulo haline getirip
bastırarak yerleştirmelisiniz.
Aksi halde birkaç parça kıyafet bütün sırt çantanızı doldurabilir. Oysa o çantaya konserveler, yiyecek, içecek malzemeleri ve diğer kamp gereçlerinizi
koyacaksınız.

7

Bolca okuyun

Daha önce çadır kampı deneyiminiz olabilir
ama kış kampı yapmadıysanız, kampçılık konusunda deneyimli sosyal medya grupları ile iletişime
geçerek, verilen tavsiyeleri dikkatle okumanızı, bu
konuda makaleler yazmış deneyimli doğa sporcularının uyarılarını, web sayfalarını incelemenizi
tavsiye ediyoruz.
Kış kampına bilinçli şekilde hazırlanırsanız, kampınız büyük bir keyfe dönüşebilir, bilinçsiz şekilde
yola çıkarsanız ağır zararlar yaşayabilirsiniz.
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TELEFONUNUZDA
YENİ YIL
TEMİZLİĞİ
Akıllı telefonlarımız uyanık
olduğumuz zamanların
neredeyse tamamında elimizde.
Karantina döneminde evlere
kapanan insanların büyük bir
çoğunluğu telefonda geçirdiği
sürenin artış gösterdiğini
gözlemledi. Hâl böyle olunca da
telefonların hafızası gereksiz
dosyalarla dolabildiği gibi
Android kullanıcısıysanız ve
uygulama mağazasından
indirmediğiniz uygulamalar
çoğunluktaysa telefonunuzu
virüsten de korumanız gerekiyor.
Bu noktada telefonlarda yeni yıl
temizliği yapılması gerekiyor.
İşte sizler için depolama alanı
yönetmeden, telefonlarda
yer alan virüslerin temizliğine
oradan da telefonu koronavirüs
döneminde nasıl temizlememiz
gerektiğine her yönüyle bakıyor
ve telefonlarımızı ‘’temizliyoruz’’.
12 | www.mediamarkt.com.tr
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Ö

ncelikle salgın varken telefonları ‘’virüslerden’’ arındırmamız gerekiyor. Evden
çalışanlar ve derslerine çevrim içi girenlerin sayısında önemli bir artış var. Buna
bağlı olarak da insanlar evde daha fazla vakit geçirmeye başlayınca akıllı telefonlarıyla geçirdikleri sürede
de önemli bir artış yaşandı. Resmi olmayan verilere göre,
insanların günlük ekran süresi karantina sürecinde 6 ila 8
saate kadar çıktı.
Haliyle telefonlar elimizden düşmüyor ve virüsler de bu cihazlarda uzun süre kalabiliyor. Bunun yanında Dscout tarafından yapılan bir araştırmaya göre cep telefonlarımıza günde
2 bin 617 kez dokunuyoruz. Bu ise eğer elimizde bir virüs veya
mikrop varsa telefona bulaştığı ve oradan da bize bulaşabileceği
anlamına geliyor.
Salgın sırasında sıkça dokunulan yüzeyleri temizlemek önemli
işte bu sebeple, telefonların dokunmatik ekranları genellikle
dezenfekte edici bezler kullanılarak temizlenebilir ancak yine
de dikkatli olmak gerekiyor. Her telefonun bu sıvı dayanıklılığı
olmayabilir.
Genel anlamda telefonların temizliği için dikkat edilmesi
gereken temizlik adımları:
-Yalnızca yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
-Aşırı silmekten kaçının.
-Tüm güç kaynaklarını, aygıtları ve kabloları çıkarın.
-Sıvıları cihazınızdan uzak tutun.

14 | www.mediamarkt.com.tr

-Mikrofon /
hoparlör çıkışlarına
ve batarya çıkışına sıvı girmemesine özen gösterin.
-Aerosol spreylerden, ağartıcılardan
ve aşındırıcıları kullanmayın.
-Temizleyicileri doğrudan cihazınıza püskürtmeyin, mümkünse ilk maddedeki özelliklerde bir beze sıkın
ve telefonu öyle silin.
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Telefonun iç temizliğine
hazırız

APPLE iPhone XR
64GB Akıllı Telefon
Telefonunuzda zararlı
yazılımlar ve gereksiz
dosyalar istemiyorsanız
en doğru seçenek bir
iPhone sahibi olmaktır.
Yeni nesil raflardaki
yerini alırken daha
uygun fiyatlı iPhone
XR modelini de tercih
edebilirsiniz.

16 | www.mediamarkt.com.tr

Bunların ardından telefonun iç temizliğine geçebiliriz. Yeni yıl geliyor ve galerimizi temizlememiz gerekiyor. Sadece
galerimiz de değil, 2020 yılında birçok
uygulama indirmiş olabiliriz ve artık aralarında kullanmadıklarımız varsa onları
silmenin tam zamanı. Fotoğraflarımızı da
yedekleyip yepyeni bir yıla tertemiz bir
galeri ile geçiş yapabiliriz. Kullanmadığımız uygulamaların artık telefonumuzda
durmasına gerek yok.
Benzer şekilde uygulama temizliği ve
galeri temizliğini yaptıysak sıra virüs temizliğinde. CCleaner gibi uygulamalar
sayesinde telefonlarda yer alan virüslerin
temizlenmesi mümkün. Yüksek puanlı
ve binlerce kişi tarafından indirilmiş
olan bu antivirüs uygulamaları gerçekten
kullanıcıların kullanması gereken mobil
uygulamalar arasında yerini alıyor.
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PINAR TARTAN VE
TEKNOLOJİ
Miss Universe yarışmasında
ülkemizi temsil eden güzel
model Pınar Tartan
bu sayımızda Mobil Hayat
köşemizin konuğu.
Kendisiyle teknoloji,
iş ve hayat üzerine
doyurucu bir sohbet
gerçekleştirdik.
Keyiﬂi okumalar...

18 | www.mediamarkt.com.tr
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Teknoloji hayatınızda nasıl bir yere
sahip? Hayatımda olmazsa olmaz diyebileceğiniz teknolojik bir ürün var mı?
Teknoloji elbette çoğu kişinin hayatında
önemli bir yere sahip olduğu gibi, benim
de hayatımda büyük önem arz ediyor. Hem
bir öğrenci hem de bir stajyer avukat olarak, gerek çevrim içi dersler için gerekse
her daim bilgi gereksinimimi gidermek
için teknolojinin bizlere sunduklarından
faydalanmak kaçınılmaz. Laptop benim
için olmazsa olmaz nitelikte, çünkü laptop kullanmanın bilgiye erişirken daha az
dikkat dağıtıcı unsurları içinde barındırdığını düşünüyorum. Elbette telefon da aynı
ölçüde bilgi erişimi sağlıyor günümüzde;
fakat daha dikkat dağıtıcı unsurlara, en
azından benim için, daha erişilebilir bir
zemin hazırladığı için laptop daha önemli.
Akıllı telefonunuzda en sık kullanılan

20 | www.mediamarkt.com.tr
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3 uygulama hangileridir? Akıllı telefonunuzda severek kullandığınız hizmetler,
özellikler nelerdir?
Whatsapp, Instagram ve Outlook. Elbette,gündelik yaşam ile bağlantıda kalmak için bu uygulamalardan vazgeçmek
mümkün değil. Sanırım hizmet üzerine
konuşacak olursak, başlıca kıstas olarak
‘iletişimi’ baz almak yerinde olur.
Sosyal medya modellik kariyerinizde ne gibi avantajlar ve dezavantajlar
yaratıyor?
Son zamanlarda ‘Instagram modelliği’
oldukça revaçta. Herkes dilediği gibi görünme özgürlüğüne çeşitli uygulamalar
vasıtasıyla sahip olabiliyor. Bu sebeple
bireyler modellik için yıllardır dayatılan ölçülere sahip olmasa dahi, ‘model’
görünümüne kavuşuyorlar. Ayrıca, bu
kavuşumun getirdiği sonuçlardan biri

olarak da bu insanların önce görünüşüne,
giyimine, akabinde hayat tarzına yönelik
talebin artmasıyla bir kitle oluşuyor; bunun
farkında olan markalar da bir askı görevi
gören modellerle çalışmaktan ziyade daha
büyük kitlelere ulaşabilecekleri ‘Instagram
modelleriyle’ çalışmayı daha kârlı görüyorlar. Elbette bu durum tüm markalar ve
tasarımcılar için geçeli değil. Halen daha
Fashion Week organizasyonları yapılıyor,
buna bütçe ayırmak isteyen tasarımcılar
da katılıyor.
Bu yüzden bu sorunun hangi tür modelliği kapsadığına göre avantaj ve dezavantajları değişkenlik gösterir.
Dijital platformlarla birlikte birbirinden farklı yapımlarla karşılaşıyoruz.
Uzun vadede sizi de bu yapımlarda görebilecek miyiz?
Sosyal medya benim için henüz yeni

yeni gücünü kavrayabildiğim bir platform. Sosyal medyanın sahip olduğu bu
kontrolsüzce büyüyen gücü kendi lehinize kullanmak ve ideolojinizi bu güçle
bezemek tecrübe ve gözlem gerektiriyor;
en azından benim yapmak istediklerim
bunu talep eden konular hakkında. Örneğin hayvan hakları konusunda insanları
bilinçlendirme amacını güttüğüm birkaç
proje var aklımda, taşın altına elini koyabilecek misyona sahip oluşumlarla bir
araya gelirsem neden olmasın?
Ayrıca çocuklarla ilgili hali hazırda
görüştüğüm çok değerli oluşumlar oldu,
onların varlığına ses olma şansım olursa
başka ne isterim? Bu yönde sosyal medyanın etkisi yadsınamaz diyebilirim.
Son olarak teknoloji tüm hızıyla gelişimini sürdürürken, 20 yıl sonrası için
bir gelecek tezahürü istesek; sizce tek-

noloji perspektifinde nasıl bir dünya
bekliyor bizi?
Evrim, yalnızca fiziksel değildir; aynı
zamanda zihinseldir de. Şu an zihinsel
evrimimizin bu mertebesindeyken, 20
yıl sonraki teknolojik gelişim için bir
fikir beyan etmek ne kadar doğru olur

bilemiyorum, nitekim bu da bir fikir
beyanı kesinlikle.
Sonuç olarak, teknoloji perspektifinde
nasıl bir dünya bekliyor bizi; hayal etmek
oldukça güç. Diliyorum ki, teknolojinin
dünyaya savaş açtığı değil; dünyada barışa
hizmet ettiği bir çağ başlar.
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TEKNOLOJİNİN SON 20 YILI
HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
Belki 10 sene önce çoğu insanın hayal bile edemediği bir teknoloji
dünyasında yaşadığımızın farkında mısınız? Teknoloji son 20 yılda
o kadar büyük bir hızla ilerledi ki, insanlık tarihindeki teknolojinin
bu kadar büyük bir ivme kazandığı başka bir dönem olmayabilir.
Peki geçen 20 senede neler oldu? Hafızanızı tazelediğimizde,
o kadar şaşıracaksınız ki?

2

020’yi bitirirken, pandemi sebebiyle de olsa, teknolojinin günlük
yaşamdaki önemi çok daha iyi anlaşıldı. Teknolojinin artık sadece
sosyal medyada eğlenmek, telefonda oyun
oynamak/film seyretmek veya online
alışveriş yapmak anlamına gelmediğini
net şekilde fark ettik. Daha önce dünyada
onlarca milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemileri bu kez
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teknoloji sayesinde çok daha hafif ama
aynı zamanda bilinçli şekilde atlatıyoruz.
Bilgi paylaşımı hızla gerçekleşiyor, önlemler teknoloji sayesinde hızla hayata
geçiyor, bulaş riski online olarak takip
edilebiliyor, hem kurumlar hem de bireyler salgına karşı çok daha etkin şekilde
önlem alabiliyor... Üstelik, virüs nedeniyle
karantinalar yaşansa da eğitim aksamıyor, ekonomik faaliyetler devam ediyor,

insanlar evden de olsa sosyalleşmeye
devam ediyor, diğer bir deyişle, teknoloji
sayesinde insanlık tarihindeki en hafif
pandemiyi atlatıyoruz gibi görünüyor.
Peki ama hayatımız ne zaman bu kadar
teknolojik oldu? Aslında her şey çok hızlı
gelişti ve son 20 senede dünya, 20 sene önce
bilimkurgu filmlerinin konusu olabilecek
bir görüntüye ulaştı. Peki biz 20 sene önce
nasıl yaşıyorduk?

| 23

YENİ YIL | Teknolojinin son 20 yılı herkesi şaşırtıyor

Teknolojinin son 20 yılı herkesi şaşırtıyor | YENİ YIL

3

Dizi filmi kaçırmak mı?

1

Wake-up Neo

1999 yapımı bilimkurgu filmi Matrix dünyada çok büyük etki yaratan bir filmdi. Ve hatırlayacak olursanız,
filmin baş karakteri Neo elinde Nokia’nın kızaklı kapağa
sahip “efsanevi” 8110 modelini kullanıyordu. 2000 yılının
en gelişmiş telefonlarından biri kabul edilen Nokia
8110 üzerinde küçük bir LCD ekrana sahip,
2G üzerinden bazı veri servislerine ulaşma
beceresine sahip, çok güçlü bir telefon
modeli olarak kabul ediliyordu. Fakat
sadece birkaç sene içinde insanlar
artık dokunmatik ekrana sahip,
3G ile dünyaya bağlandıkları,
üzerinde minik uygulamalar
çalıştırdıkları, Facebook’a,
Twitter’a girdikleri telefonlar
için mağazaların önünde kuyruğa girmeye başlayacaktı.

Bugün istediğiniz her dizinin
her bölümüne internetten ve
istediğiniz her an ulaşabiliyorsunuz
ancak 2000’lerin başında takip ettiğiniz dizileri yayın gününde ve yayın
saatinde, televizyonda kaçırırsanız,
tekrar gününü yakalamaktan başka
çareniz yoktu. Bugün çok inanılmaz
geliyor, değil mi?

2

Like atmak?

Sosyal medya hayatımıza efektif olarak 2007-2010
arasında dahil oldu. Yani sadece 10 sene önce. Daha
öncesinde ise Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal
ağ servisleri hayatta bile değillerdi. 10 sene önce hayatımızda beğenmek / like basmak gibi kavramlar yer almıyordu.
2000’lerin başında ise dünya medeniyeti henüz sosyal medya
kavramından habersizdi. Bugün ise en güçlü sosyal medya
uygulamalarına sahip olma yarışının ABD ve Çin’i dünya
savaşının eşiğine getirdiğine bile şahit olduk.
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4

Trafik çilesine son:
Evden çalışmak

2000’lerin başında, bırakın tabletleri
veya 3G/4.5G internet bağlantısını, laptoplar
bile çok yaygın kullanılmayan cihazlardı.
Ofis dışında mobil olarak çalışma kültürü
yok kıvamındaydı. Hatta, “evden çalışacağım” diyen insanlar için “işten kaytarıyor,”
yakıştırması yapılabilir, artık çalıştığı şirketin
politikasına göre, bu konuda ısrar eden bir
çalışan işinden bile olabilirdi.

5

Drone’lar, sürücüsüz
otomobiller ve yapay zeka

Bugün artık oyuncakçılarda bile çok
uygun fiyatlara satılan drone’lar, ABD ve
Avrupa’da normal bir görüntüye dönüşen
sürücüsüz otomobiller ya da telefonlarımıza
kadar giren, interneti yönetir hale gelen, biz
farkında bile olmadan günlük hayatımıza yoğun olarak giren yapay zeka uygulamaları...
2000’li yılların başında bunların ancak bilim
kurgu filmlerine konu olduğunu hatırlıyor
musunuz?
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6

Hepimiz fotoğrafçı olduk

Eğer yaşınız henüz yetişmiyorsa, anne
babalarınızın, abilerinizin, ablaların
fotoğraflarını bir kontrol edin 2005-2010
arasındaki dönemden öncesine denk gelen
fotoğraflarını bulmakta çok zorlanacaksınız.
Çünkü, cep telefonlarının fotoğraf makinesi
özelliğinin kazanması 2005’li yıllara denk
geliyor ki, 2005’te cep telefonuyla fotoğraf
çekenler de fotoğraflarını depolayacak online depolama alanlarına sahip değillerdi. O
yıllarda çekilen çoğu fotoğraf, telefondaki
ilk arızada silinir giderdi. 2005 öncesinde
dijital fotoğraf makineleri de yaygındı ancak
internetin ve depolama alanlarının yeterince güçlü olmaması nedeniyle, o yıllardaki
çoğu fotoğraf da dijital dünyanın bol format
atmalı döneminin karanlık çukurlarında
kaybolup gitti.
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2021’DE ETKİSİNİ
HİSSEDECEĞİMİZ
YENİ TEKNOLOJİLER

Teknoloji hızla gelişirken son kullanıcıların karşısına her geçen yıl
yeni ürünler çıkmaya başlıyor. Kullanıcılar teknolojik ürünlerin ve
hizmetlerin dönüşümüne yavaş yavaş şahitlik ederken arka tarafta
büyük paradigma değişimleri ve üstel gelişmeler yaşanıyor. Bu
yazımızda teknoloji dünyasının görünmeyen yüzünün 2021 yılında
nelere sahne olacağına değineceğiz. Öyleyse buyursunlar…
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Davranışların İnterneti

Gartner’ın 2021 teknoloji tahminlerine
dayanan yazımızın ilk sırasında sıradışı
bir kavram, IoB (Internet of Behaviors) yer
alıyor. Nesnelerin interneti teknolojisi ve
büyük veri analizi ile IoB kavramına yakın
çalışmalara uzun zamandır şahitlik ediyoruz. Hayatımızda internete bağlı cihazların
sayısı her geçen gün artıyorken bu cihazların
ürettiği verilerin anlamlı çıktılarından yararlanmamak olmaz. Gartner’a göre buzdolabımızdan dijital vatandaşlık hizmetlerine
kadar sahip olduğumuz tüm verilerin tek
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bir profilde bize hizmet etmesi mümkün.
2025 yılına gelindiğinde IoB gelişmelerinde
yolun yarısından fazlasının katedileceği
öngörülüyor ve bu adımın tohumlarının
2021 yılı ile atılacağı kaydediliyor.

Hiper Otomasyon

Hiper Otomasyon, çoklu makine öğrenmesi, paketlenmiş yazılım ve otomasyon araçlarının birleşiminden oluşan bir
teknoloji olarak tanımlanıyor. Genellikle
bir kurumun veya organizasyonun dijital
olarak kopyasını oluşturmayı hedefleyen

2021’de etkisini hissedeceğimiz yeni teknolojiler | YENİ YIL

bir otomasyon çeşididir. Otomasyonun
temel özelliklerini de barındıracak olan
Hiper Otomasyon, daha çok robotik süreç
otomasyonuna odaklanacak. Bu teknoloji,
insanın bir göreve dahil olduğu yerdeki
parçaları çoğaltmaya yardımcı olmak
için bir araç kombinasyonu oluşturacak.
Hiper otomasyon ve RPA kavramları da
2021’in gündemini oluşturacak teknoloji
trendleri arasında gösteriliyor.

Dağıtılmış Bulut

Bulut bilişim kavramı hayatımıza gir-

diğinden bu yana teknolojik gelişmeler
yaşansa da buluttan faydalanma metodları hep benzer şekillerde kaldı. Yakın
zamanda ise hayatımıza yeni bir yaklaşım
olan dağıtılmış bulut (distributed cloud)
kavramı girdi. Dağıtılmış bulut, bulut
hizmetlerinin yönetimi, işletilmesi ve
gelişimi için ek yetenekler sunarken genel bulut hizmetlerinin farklı konumlara
dağıtılmasını merkezine alıyor. Özellikle
pandemi ile birlikte etkisi ve önemi çok
daha fazla hissedilen dağıtılmış bulut
kavramının merkeziyetçi bir yaklaşımdan

uzak olmasının kurumlar için çok daha
sürdürülebilir olduğu tahmin ediliyor.

Büyük veri yönetimi ve
mahremiyet

Listenin bu başlığı tek bir teknolojiyi konu
almıyor ancak her saniye çığ gibi büyüyen
verinin yönetimi ve güvenliği bundan sonra
dünyamızın en önemli gündemlerinden
biri haline gelecek. Büyük şirketlerin kendi pazarlama çalışmalarında bile sıklıkla
kullandıkları “mahremiyet” kavramı 2021
yılındada sıklıkla duyacağımız vurgulardan

biri olacak gibi görünüyor.

Toplam Deneyim

Son yılların en önemli kavramlarında bir
diğeri de “deneyim” Öyle ki işletmeler artık
kullanıcılarının satın alma süreçlerinde
yaşadığı deneyimi önemsiyor ve belirleyici
buluyor. Bu zamana kadar CX(müşteri deneyimi) ve UX (kullanıcı deneyimi) olarak
hayatımızda yer alan deneyim yaklaşımlarının yakın zamanda veri analizinin de
yardımı ile TX (Total eXperience) başlığında
altında da değerlendirileceği öngörülüyor.
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EN ÇOK MUTLU EDEN
YENİ YIL HEDİYELERİ:
TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

APPLE Watch Series 3

Yeni yıl hediyesi söz konusu olduğunda en
çok tercih edilen ürünler giyilebilir cihazlar oluyor. Ve tabii giyilebilir teknolojiler
söz konusu olduğunda da en çok tercih edilen ürünlerden biri Apple Watch oluyor...
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Olaylarla geçen
koskoca bir yılın
sonuna geldik.
2020’nin birçok
açıdan zor ve yorucu
bir yıl olduğunu
söyleyebiliriz. Durum
bu olunca böylesine
zorlu bir seneyi
atlatmak için de doğal
olarak güzel yeni yıl
hediyeleri gerekiyor.
Bu noktada en mutlu
edecek hadiyelerden biri,
uzun zamandır beklenen
yeni konsollar olabilir.
Tabi, oyun sevmeyen
kişiler için de birtakım
önerilerimiz olacak.
İsterseniz lafı daha
fazla uzatmadan
sizler için
önereceğimiz
yeni yıl
hediyelerine
geçelim.
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Xbox Series S ve X

PlayStation 5

Microsoft’un yeni nesil iki oyun
konsolu, birçok yeni özelliğe sahip.
Aynı PlayStation 5’te olduğu gibi
yeni nesil grafikler ve donanımlar
bizleri karşılıyor. Bu yıl iki farklı
Xbox modelinin piyasaya sunulmasının nedeni ise hem fiyat hem
de çözünürlük desteği. Yani Xbox
Series X en güçlü konsol olurken,
Xbox Series S ise uygun fiyata
yeni nesil isteyen kullanıcılar için
geliştirildi. Oyunseverler için en
güzel yeni yıl hediyelerinden biri
olabilir.

Sony tarafından 7 yıl sonra yani
PlayStation 4’ün piyasaya sürülmesinin ardından 7 yıl geçmişken
satışa sunulan yeni konsol, birçok
yeni özellik ile karşımıza çıktı.
DualSense ile gelen yeni oyun
deneyiminin yanı sıra, yeni nesil
grafik ve ses teknolojisi de hayatımıza girdi. Öncekine nazaran
çok daha güçlü olan PlayStation
5, Ray Traycing desteğini ve 4K
oyun deneyimini kullanıcılarına sunmayı başarıyor. Yani tam
anlamıyla yeni nesil bir oyun
konsolu olduğunu söyleyebiliriz.
Oyun meraklılarının yedi senelik
bekleyişinin ardından PlayStation
5 hediyesi yeni yıl için en güzel
hediyelerden biri olabilir.
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Robot süpürge

Teknolojinin nimetlerinden biri diyebileceğimiz robot süpürgeler, hayatı
kolaylaştıran en önemli ürünlerden biri.
Bunun nedeni ise, normal şartlarda tüm
evi kendinizi yorarak süpürmeniz gerekiyor. Robot süpürge ile, gerekli kurulumları yaptıktan sonra tek bir tuş ile tüm
evi otomatik olarak süpürebiliyorsunuz.
Doğal olarak, sürekli evi süpürmekten
sıkılan tanıdıklarınız varsa ve bu işlem
onları yoruyorsa, yeni yıl hediyesi olarak
robot süpürge düşünebilirsiniz.

Apple Watch Series 6

Giyilebilir teknolojilerin günümüzde iyice ilerlemesi sayesinde
akıllı saatler hayatımıza hızlı bir
şekilde adapte oldu. Bu noktada
saat takmayı seven kişiler için
Apple tarafından piyasaya sürülen en güncel teknolojilere sahip
olan ve yer yer hayat kurtardığı
haberlerini aldığımız Apple Watch
Series 6 yeni yıl için düşünülmesi
gereken hediyelerden biri olabilir.

Kahve makinesi

Günümüzde kahve içmek popüler bir
kültür haline geldi. Eskiden evimizde
cezve ile yaptığımız Türk kahvelerini artık
makineler sayesinde kolaylıkla yapabiliyoruz. Tabii teknoloji ilerledikçe evimize
aldığımız kahve makineleri de gelişti.
Yalnızca Türk Kahve’si yerine tüm kahveleri tek bir makinede yapmaya başladık.
Kahve tutkunları için bu makineler çok
güzel yeni yıl hediyesi olabilir. Bu nedenle
unutmadan listemize eklemek istedik.
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FAKIR CHAIZEN
Çay Makinesi

Konu çaya gelmişken bir öneri
de bizden gelsin. Mat kırmızı
tasarımı ve 1 litrelik hacmiyle
keyif bir akşamı var eden Fakir
Chaizen, çay makineleri arasında en makul seçeneklerden biri.

MALUM
ÖNÜMÜZ KIŞ:
EN İYİ ÇAY VE
KAHVE
MAKİNELERİ
Kış mevsiminin gelmesiyle daha fazla sıcak içecek
tüketmeye başlıyoruz. Kahvenin her türünü
tüketmeyi sevdiğimiz gibi Türk kültürünün en sevilen
sıcak içeceği olan çay da havaların soğumasıyla
daha fazla tüketilmeye başlanıyor. Hâl böyle olunca
sizler için en iyi çay ve kahve makinelerini listelemek
istedik. İşte sizler için listelediğimiz ürünler:
38 | www.mediamarkt.com.tr

| 39

EVDE YAŞAM | Malum önümüz kış: En iyi çay ve kahve makineleri

Malum önümüz kış: En iyi çay ve kahve makineleri | EVDE YAŞAM

Çaycı (Çay makineleri)

Dünyanın en çok çay içen milletleri
arasında yer alan Türkler, bu noktada çay
makinelerini de kullanıyor. Geleneksel
yollarla yapmanın da mümkün olduğu çay
demleme için teknolojiye başvuranların
sayısı da azımsanmayacak şekilde. Bu
noktada sizler için iki markanın
çay makinelerini listeye ekledik: Arzum ve Philips. Ev
elektroniğinde dikkat çeken
bu iki markanın çay makineleri
de seviliyor.

Fakir Chaizen
Çay Makinesi

Klasik bir görünümü bulunan bu çaycı kırmızı dahil
birkaç renk seçeneği ve haznesinin geniş olması dikkat
çekiyor. Su kaynatma kısmında 1 litrelik bir hazne bizleri
karşılıyor ve otomatik kapanma bulunuyor. Kaynatmayı
1.800 W ile yapabilen bu
cihaz dış malzemede ısıya
dayanıklı kaplama ile bizleri

Kahve makineleri

Bu listede filtre kahve makineleri, Türk kahvesi ve kapsül kahve
makineleri yer alıyor. Türk kahvesi
denildiğinde akla artık elektronik
cezveler geliyor. Kısa sürede fazla
sayıda kişiye tek seferde daha fazla
sayıda köpüklü kahve yapmayı
sağlayan bu cihazlar, uzun kullanım ömrü sayesinde de oldukça
mantıklı hale geliyor.

Türk kahvesi
Arzum Okka Minio

Pek çok kişinin severek kullandığı Arzum Okka Minio Otomatik
Türk Kahve Makinesi tek seferde
4 kişilik kahve yapmayı sağlıyor. Taşmayı
önleyen haznesi aynı
zamanda ağır ateşte
ideal pişirme yapıyor. Türk kahvesi
makinesi sesli uyarı
sistemi ile kahveniz olduğunda size
bildirmiş oluyor.
Bunun yanında
en önemli detaylardan birisi de
yıkanabilir bir
yapıda olması.
Mat yapısı sayesinde mutfakta
şık duracak bu cihaz 399 TL’ye satın
alınabiliyor.
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Electrolux
Filtre Kahve
Makinesi

Klasik bir tasarım ile
gelen Electrolux markasına ait EKF3300 filtre
kahve makinesi, filtre
kahveyi çok seven kişiler için dizayn edilmiş.
Toplamda 12 kişilik bir
kahve çıkartma potansiyeli bulunan bu makine
klasik dizilerde ve filmlerde gördüğümüz filtre kahve makinesi yapısında
satılıyor. Cam bir kahve demliği bulunan
cihaz, fazla kahve içen kişiler için de tek
seferde kolaylıkla kahve yapmayı sağlıyor.
Gelişmiş makinelerdeki gibi çok seçenek
ile gelmeyen bu cihazda açma kapama
düğmeleri yer alıyor. Bu ürün ise 449
TL’ye kullanıcıyla bulunuyor.

karşılıyor. Yaklaşık 2 buçuk kilogram
ağırlığında olan çaycı kablosuz yapıda
ve 329 TL’ye satılıyor.

Philips HD7301 Çay Ustası
Çay Makinesi

Bu modelde de siyah bir tasarım ve cam tipi demlik
tercih edilmiş. Otom at i k k ap a n m a
olmayan cihazın
1 metreye kadar
uzayabilen kablosu bulunuyor. 360
dereci döner taban,
sıcak tutma ve çıkarı labi lir k ireç önleyici bir
filtresi de bulunuyor. 1.700W
i le k ay nat m a
yapabilen cihaz,
1.9 litrelik hazneyle
bizleri karşılıyor. Bu
çay makinesine sahip
olmak isteyenlerin 429
TL ödemesi gerekiyor.

farklı düğmeleriyle size daha fazla opsiyon sunuyor.
Isıtma süresinin 20 saniye olduğu ve
programlanabilir iki düğmeye ev sahipliği
yapan bu cihaz, toplamda 6 kapsül kahveyi bünyesinde barındırıyor. 3 dakikada
düşük enerji tüketimi, Latte ve Macchiato
gibi özel kahveler için seçenekleri bulunan
bu makinede ayarlanabilir fincan desteği
ve kolay kullanım sunduğunu söylemek
mümkün.

Nespresso
Kapsül Kahve Makinesi

Kapsül kahveler aromaları daha yoğun
ve yüksek olmasıyla ve sunduğu çeşitlilik
ile kahve tutkunlarını kendisine çekiyor.
Bunun yanında normalde çok yüksek
fiyatlara satılan Nespresso imzalı kahve
makineleri arasında 667 TL’lik fiyatıyla
dikkat çeken Essenza Mini D 30 modeli
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KIŞA HAZIRLIK:
EVDE SİZİ
KIŞA HAZIRLAYACAK
TEKNOLOJİLER
Soğuk günler yaklaşıyor. Sıcaklıklar düşüyor ve evlerde daha fazla vakit
geçireceğiz. Yine de bu soğuk günlerde evde geçirilecek zamanı daha
‘’sıcak ve tasarruﬂu’’ hale getirmek mümkün. Teknoloji, evinizi kışa
hazırlamanızda büyük yardımcı oluyor. İster faturalarınızdan tasarruf
edin, ister aydınlatmalar ile evinizi daha farklı şekillerde aydınlatın veya
telefonunuzla sıcaklığı kontrol edin. Teknolojinin evde geçirilen zamanı
nasıl daha iyi hale getirdiğine hep beraber bakalım.
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A

kıllı termostatlar, kış aylarında
sıcak kalma yöntemlerinde devrim yaratıyor. Sadece geleneksel modellerden daha kullanışlı
olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha
verimli çalışan akıllı termostatlar çevre
için daha iyi oluyor ve tasarruf etmenizi
sağlıyor.
Akıllı termostatların en iyi yanlarından
birisi de nerede olursanız olun, telefonunuzdan sıcaklığı kontrol etmenizi sağlıyor
olmasında yatıyor. Dondurucu bir kış
sabahına uyandınız ve ev çok soğuk. Yatağınızdan kalkmadan mobil uygulama
üzerinden yapacağınız küçük ayarlamalar
ile evinizi ısıtabiliyorsunuz.
Günümüzün aydınlatma sistemleri ise
pek çok markada pek çok çeşit ile karşımıza
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çıkıyor. Telefonlar sayesinde kontrol edilebilen aydınlatma ürünleri, milyonlarca
renk seçeneğini parmaklarınızın ucuna
getirdiğinden, odanızı rengarenk yapabiliyorsunuz. Philips Hue ise bu noktada
bilinen en iyi akıllı aydınlatma sistemi
oluyor. Xiaomi ve TP-Link gibi markaların
da akıllı aydınlatma çözümleri bulunuyor.
Akıllı aydınlatmalar standart ışıklardan
çok daha kullanışlı oluyor. Ekrandan kontrol edilmesi sayesinde cihazları, tercihinize
göre karartabilir ve bazılarının rengini
değiştirebilirsiniz. Bu şekilde, arkadaşlarınızla eğlenmek, bir yılbaşı partisine
ev sahipliği yapmak veya televizyonun
önünde sessiz bir gece geçirmek için ruh
halinize göre bu ışıkları ayarlayabilirsiniz.
Hatta kış mevsiminde evler daha az ışık

Kışa hazırlık: Evde sizi kışa hazırlayacak teknolojiler | EVDE YAŞAM

aldığı için bu ışıklar sayesinde depresif
ruh halinden de kurtulabilirsiniz.
Kaloriferden ziyade odalar için ayrı bir
ısıtıcı gerçekten faydalı olacaktır. Lokal
ısıtmalar veya tek yaşayan kişiler için oldukça faydalı olan Dyson Hot + Cool gibi
cihazlar odanın bulunduğunuz kısmını
ısıtabiliyor ya da sıcak yaz günlerinde
serinletebiliyor. Bu ısıtıcılar da artık kış
gelmişken tozlu kutulardan çıkarılmayı ve
evin baş köşesine konulmayı hak ediyor.
Bu akıllı ev sistemlerinin yanında bir de
sesli asistanların kullanımını da artırmak
mümkün. Bu sayede bu akıllı sistemleri
kontrol etmek daha kolay bir hale geliyor.
Evinizi kış için bu şekilde hazırlayabilir,
kolaylıkla sıcak ve huzurlu bir eve kavuşabilirsiniz.
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GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE
INSTAGRAM
YEMEK
TRENDLERİ
Instagram her geçen yıl
popülerliğini artırırken,
farklı trendlere de
sahne oluyor. Bazı
yardım kampanyaları
için düzenlenen meydan
okumalardan, saç ve
makyaj trendlerine kadar
pek çok kategoride insanlar
birbirlerine meydan okuyor.
Yemek ve içecekler söz
konusu olduğunda ise
Instagram farklı ﬁkirler
sunuyor.

B

u yıl emojiler arasına da giren bubble
tea, yıllardır kahve fotoğraflarının
vazgeçilmezi latte sanatı, renkli ekmekler, çikolata şelalesi kekler ve daha
niceleri. Instagram sayesinde gıda endüstrisi
de zenginleşti. Instagram’ın 10. yılı olduğunu
da hesaba kattığımız zaman bu trendleri sizlere sunmak oldukça keyifli olacak. İşte sizler
için on yılda en popüler olmuş Instagram
yemek trendleri:

46 | www.mediamarkt.com.tr

| 47

MUTFAKTA YAŞAM | Geçmişten günümüze Instagram yemek trendleri

Geçmişten günümüze Instagram yemek trendleri | MUTFAKTA YAŞAM

Her şeyi pastaya dönüştürme trendi

Pastayı kim sevmez ki? Instagram’da popüler olan bazı fırıncılar
günlük malzemelerden kek yapmaya başladığında, tüm Internet
bu akıma katılmak istedi. Böylece ‘her şey pastadır’ trendi ortaya
çıktı. Ayakkabılardan bitkilerden, bir kalıp peynire kadar her şey
kek haline getirildi. Hatta bunlar oldukça fazla kişiye ulaşarak
sosyal medya aleminde renkli anlara sahne oldu.

Bulut ekmek

Ekmek türleri farklı şekillerde karşımıza çıksa da bulut ekmek, renkli olmasıyla dikkat çekiyordu. Binlerce kişinin
renkli ve içi bulut gibi olan ekmeklerinin
fotoğraflarını paylaştığı gönderiler ana
sayfalarımızı renklendirdi.

Şişkin omletler/pankekler

Her şeyde var bir avokado!

Instagram’da sağlıklı yaşam trendinin
bir sonucu olarak sağlıklı ve besleyici
olan avokado her tarifte karşımıza çıkmaya başladı. Daha çok avokadolu tost
olarak Instagram profillerini süsleyen
bu besin, farklı salata ve yemek tariflerinde de bize göz kırpmıştı.

Aktif karbon ile
kararan yiyecekler

Aktif karbon ile birlikte
ekmekler, dondurmalar,
tatlılar içecekler her şey
siyah renge büründü. Oldukça havalı duran siyah
yiyecekler Instagram sayesinde patlama yaşadı.
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Bubble Tea

Bubble Tea Türkiye’de
popülerlik kazanmamış
olsa da Tayvan’da başlayan öyküsü, Instagram’ın
en popüler içeceğine dönüşmesiyle sınırları aşmayı başardı. Pek çok şekilde
tarif ile YouTube’da yerini
alan bu içecek, Instagram
fotoğraflarını da süslemeyi başardı. Hatta TikTok
üzerinden de binlerce
tarif ve video paylaşan insanlar içeceği olduğundan
daha popüler hale getirdi.

Kahvaltılık renkli tahıllı kaseler

Çok fazla çeşitte sosyal medya fenomenlerinin mutfağına
girmeyi başaran yulaflı menüler, renkli meyveleri, yoğurt
ve süt gibi farklı bileşenleri içeriyor. Zaman zaman ülkelere ve bölgelere özgü kuruyemiş ve meyvelerle karşımıza
çıkan bu sağlıklı kaseler pek çok restoranın menüsünde
yerini aldı bile.

Farklı bir pişirme yöntemi ile hazırlanan omlet ve
pankekler şişkin ve yumuşak yapısı ile sosyal medya fenomenlerinin profillerinde kendisine yer bulmuştu. Tatlı
görünümü ile dikkat çeken bu tarifler çok çeşitli olarak
karşımıza çıkıyor. Japon kültüründen esintiler taşıyan bu
tarif kısa süre içinde popüler hale geldi.

Matcha ile birlikte yeşillenen
yiyecekler ve içecekler

Matcha ile birlikte yiyecekler ve içeceklerin bir kısmı yeşillendi. Pek çok
kişi bu sayede farklı bir tada sahip
olan Matcha’yı keşfetmiş oldu.
Yeşil içecekler ve yiyecekler
yakın zamanda hem sosyal
medya aleminde hem de genel anlamda pek çok kişinin
dikkatini çeken bileşenleri
içeriyor. Matcha metabolizmayı düzenlemesi ve
sindirimi kolay olması
açısından tercih ediliyor.
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YENİ YILDA FARKLI
BİR TATLI DENEMEYE
NE DERSİNİZ?
Yeni yılın en keyiﬂi yanlarından birisi de kış
tariﬂerinin yapılacak olması. Daha çok kış meyveleri
ve baharatlar ile şekillenen kış tatlıları arasında
yerini alan pekmezli muhallebi farklı bir alternatif
arayanlara geliyor. Haﬁf, az malzemeli ve herkesin
pek de bilmediği bu muhallebi kış lezzetlerinin
aranan yüzü olacak.

K

ış mevsiminde tatlı ihtiyacında önemli
bir artış oluyor. Sıcak çikolatalar, tatlı
kekler, şekerli kahveler…
Yeni yılda da insanların pek çoğu
tatlı alternatifleri arıyor. Yapılan lezzetli yemeklerin ardından atıştırmalık tatlar aranıyor.
Bu gibi durumlarda imdada koşan hafif ve
kolay tatlılar arasında yerini alan pekmezli
muhallebinin yapılışı da oldukça kolay.
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Pekmezli Muhallebi
Malzemeler

1 litre süt
4 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı mısır nişastası
Yarım çay bardağı toz şeker
2/3 çay bardağı kuru üzüm
1 çay bardağı pekmez
1 paket vanilya

Üzeri için
Kakao
Ceviz içi
Bu çok lezzetli, sağlıklı ve kolay
muhallebinin yapılışı ise oldukça kolay. Süt, un, nişasta, şeker ve vanilyayı bir tencereye alın ve karıştırmaya
başlayın. Süt ve pekmezi ekledikten
sonra ise pürüzsüz hale gelinceye
kadar çırpmaya devam edin. Eğer
çok tatlı sevmiyorsanız, şeker oranını
azaltabilirsiniz.
Tıpkı diğer muhallebiler gibi orta
ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin, fokurdamaya
başladıktan sonra kısık ateşe alıp 2-3
dakika daha kaynatın. Bu aşamadan
sonra ocaktan alıp mikserle çırpmaya
başlayın.
Kuru üzümleri ekleyip karıştırmaya devam edin. Muhallebiyi kaselere
paylaştırın. Oda sıcaklığına gelince üzerine kakao serpiştirip cevizle
süsleyin ve servis yapıncaya kadar
buzdolabında bekletin. İşte lezzetli
muhallebiniz yenmeye hazır!
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TELEFON
FOTOĞRAFÇILIĞINI
COŞTURAN
KAMERA
UYGULAMALARI
Akıllı telefonların hayatımızı bitmek bilmeyen bir
fotoğraf ve video çekim sarmalına soktuğunu artık
inkar edemiyoruz. Sadece sosyal medyada paylaşmak
için değil, zorunlu iletişim ihtiyaçlarımız için dahi
telefonumuzdaki kameraya ihtiyaç duyuyoruz. İş
toplantılarımız telefon kameramızdan geçebiliyor.
Eşimizle, ailemizle, çocuklarımızla iletişimimiz için
video görüşme uygulamalarına ihtiyaç duyuyoruz. Peki,
telefonumuzla fabrika ayarı yüklü olarak gelen kamera
uygulaması dışında, zengin imkanlar sunan çok sayıda
kamera uygulaması seçeneklerine sahip olduğumuzun
da farkında mısınız? İşte onlardan bazıları…
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1

Sosyal medya ve mesajlaşma
uygulamalarının kameraları

Telefonunuzda fazla yorulmadan ulaşabileceğiniz ilk kamera seçeneği, Snapchat, Telegram, Whatsapp gibi uygulamaların kameraları
olacaktır. Bu uygulamaların kameraları değişik
yetenekleriyle, çektiğiniz fotoğrafın/videonun
görüntüsünde önemli farklılıklar yaratacaktır.
Ayrıca, görüntünün üzerine filtreler uygulamak
konusunda da pratik çözümler sunabilirler. Henüz
farkında değilseniz, denemenizi tavsiye ederiz.

2
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Camera MX

Harici olarak uygulama marketinden telefonunuza indirip kurabileceğiniz Camera MX,

Telefon fotoğrafçılığını coşturan kamera uygulamaları | OBJEKTİF
en eski kamera uygulamalarından biri… Uzun
süredir geliştirildiği ve çok kullanıldığı için güçlü
özelliklere sahip Camera MX, telefonunuzun standart kamerasına alternatif olabilecek yetenekli bir
uygulama. Panorama çekimleri gibi farklı modları
bulunduğu gibi çektiğiniz görüntüyü hızla GIF’e
dönüştürüp sosyal medyada kullanılabilmenize
imkan sağlaması gibi seçenekleri de bulunuyor.

3

Cymera

Eski ve popüler uygulamalardan biri olan
Cymera, kullanıcılarına zengin filtre ve
çekim modları sunmasıyla tanınıyor. Ücretsiz
versiyonu olduğu gibi daha zengin seçenekli
ücretli versiyonu da bulunuyor.

4

Open Camera

Profesyonel fotoğrafçıların çok
işine yarayacak pek çok özelliği
ücretsiz olarak sunan Open Camera çok
mükemmel bir arayüz sunmasa da, sahip
olduğu yeteneklerle kullanıcıların kalbini
çalmayı başarıyor.

5

SayCheese

Arkadaş grupları ile toplu fotoğraf
çekerken çok işinize yarayacak olan
bu minik
uygulama
aslında

kendi telefonunuzdan bir arkadaşınızın
telefonunuza bağlanmanızı ve onun telefonundan çekim yapmanızı sağlıyor. Yani,
gruptaki bir kişinin telefonunu uzakta bir
noktaya yerleştirip herkesi kareye aldıktan
sonra o telefonun doğru zamanda fotoğraf
veya video çekimi yapabilmesi için gruptaki diğer bir kişinin telefonunu uzaktan
kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Çok
faydalı bir uygulama.

6

Snap Camera HDR

Profesyonel fotoğrafçılar için Raw
formatı desteği, 4K çözünürlük,
HDR ve dosya boyutu belirleme gibi seçeneklere sahip olan kamera uygulamasını,
cep telefonu ile daha ciddi fotoğrafçılığa
giriş yapmak isteyen kullanıcılar sık tercih ediyor.

7

VSCO

Aslında telefonunuzdaki standart
kamera uygulamasından daha güçlü
olmayan bu uygulamanın kilit noktası sahip olduğu çok güçlü fotoğraf düzenleme
yetenekleri. Böylece telefonunuzdaki tüm
fotoğrafları kolayca editleyip istediğiniz
kıvama getirebiliyorsunuz. Çok sayıda filtre ve düzenleme seçenekleri
sunan VSCO, telefonunuzda
mutlaka bulunması gereken
bir uygulama.
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TELEFON MU
FOTOĞRAF
MAKİNESİ Mİ?
Öncelikle yeni piyasaya sürülen
telefonlar artık binlerce liralık özel
lensli kameralara sahip olmadan da
güzel fotoğraﬂarın ortaya çıkmasını
sağlıyor. Elbette bir akıllı telefonda
artık en az 2/3 en fazla 6/7 kamera
lensi karşımıza çıkıyor. Her telefonun
kamera tarafında farklı lens ve
özellikleri sunduğu göz önünde
bulundurulursa seçeneklerimiz
gerçekten de fazla. Yine de
eğer bir makro fotoğrafçıysanız
aldığınız binlerce liralık lens size
telefondakilerden çok daha iyi bir
deneyim sunacaktır.
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A

ndroid ve iOS tarafında yüzlerce iyi telefon
farklı kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.
Apple tarafında, iPhone 11 ile birlikte geniş
açıyla yeni de olsa buluşan kullanıcılar, Samsung’un ve Xiaomi’nin amiral gemisi modelleriyle
birlikte ultra yakınlaştırma özelliğini tecrübe etti.
Biraz önce de bahsettiğimiz gibi her telefonun farklı
özellikteki kamerası ön plana çıkıyor. Bazı telefonlar
özellikle Huawei’in amiral gemisi modelleri, sunduğu
gece modu sayesinde gece fotoğrafçılığında önemli
bir eşiğin geçilmesini sağlıyor.
Samsung ultra yakınlaştırma ile uzakları yakın
ederken bir diğer tarafta Xiaomi ve Huawei de optik
yakınlaştırma ile farklı bir deniyim sunuyor. Telefonların en önemli avantajı ise şüphesiz tek bir cihaz ile
birçok özelliğe sahip kameralara sahip olmak. Yani
fotoğraf makinelerinde gerçekten profesyonel işler
istiyorsak her tarz için özel bir lens almamız gerekiyor.
Telefonlarda öyle bir durum söz konusu değil. Elbette
aksesuar olarak mikro ve makro yakınlaştırma yapan
lensler bulunuyor ama telefonlarda yerleşik olarak
bulunan farklı çeşitlerde lenslerin olması telefonu
daha farklı tarzlarda fotoğraf çekmek için avantajlı
ve daha uygun fiyatlı kılıyor.
Telefon ile fotoğraf çekmenin bir diğer avantajı
hafiflik oluyor. Yukarıda bahsettiğimiz olayın bir
uzantısı olarak, telefon ile makro çekim yapmak
istediğinizde dev gibi bir lense ihtiyacınız olmuyor.
Yakınlaştırma yapılması gereken profesyonel çekimlerde kullanılan telefoto lensleri fotoğraf makinelerini
oldukça ağır hale getiriyor. Bu sebeple telefonlarda yer
alan telefoto lensler telefonun ağırlığını etkilemiyor
olsa da kalitesini bir nebze etkiliyor. Kalite kısmında
kıyaslama yapacak olursak, fotoğraf makinesine takılan telefoto lens ile çekilen fotoğraflar elbette çok
daha başarılı oluyor. Yine de telefonlarda yer alan
bu kamera, günü kurtarmayı sağlıyor.
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Telefonda çekilen fotoğrafların kolayca
sosyal medya hesaplarında paylaşılması,
arkadaşlarımıza kolayca atabilmek ya da
bir belgeye eklemek gibi avantajlar düşünüldüğünde telefon ile fotoğraf çekmek ve
anlık olarak bir kişiye göndermek ya da
paylaşmak çok daha kolay. Her ne kadar
İnternete bağlanabilen özellikte fotoğraf
makineleri olsa da sosyal medyada paylaşmak, mesajlaştığımız arkadaşımıza
fotoğraf göndermek gibi durumlar göz
önüne alındığında pratik bir kullanım
sunmuyor.
Telefonun diğer avantajı ise çekilen
fotoğrafa saniyeler içinde düzenleme yapılabiliyor oluşu. İstemediğiniz bir objeyi
artık telefonlardaki ücretsiz mobil uygulamalar sayesinde kolaylıkla silebiliyorken,
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filtreler ekleyerek fotoğrafların çehresini
değiştirebiliyoruz.
Telefon tarafında göze çarpan en büyük
avantajlar bunlar oluyor. Peki, fotoğraf
makinelerinin avantajları neler?
Çok daha profesyonel çekimler yapmayı sağlayan fotoğraf makineleri optik
yakınlaştırma özelliği sayesinde kayıpsız
yakınlaştırma yapabiliyor. Telefonlarda
optik yakınlaştırma adıyla sunulan lensler
maalesef bir fotoğraf makinesinin lensi
kadar başarılı bir deneyim sunmuyor.
Ağır ve farklı lensleri çantalarda taşımak
gerekiyor olsa da anlık lens değiştirmelerle
daha gerçekçi, kayıpsız ve mükemmel çekimler yapılabiliyor. Çok iyi bakıldığında uzun
yıllar kullanılabilen fotoğraf makinelerinin
gövdesi; dayanıklılığı ve uzun kullanımı ile

Telefon mu fotoğraf makinesi mi? | OBJEKTİF

telefonları geçiyor. Yıllarca belki de sadece
lens değiştirerek aynı fotoğraf makinesini
kullanmak mümkün hale geliyor.
Fotoğraf makinelerinde çok daha ince
ayarlar bulunuyor ve ortama en uygun
ışığı kendi isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu bir özgürlük sunuyor
ve kendi fotoğraf dilinizi keşfetmenize
olanak sağlıyor. Dijital tarafta paylaşma
kolaylığı sunan telefonlar baskı tarafına
gelince fotoğraf makinelerinin eline su dökemiyor. Baskı
için yapılan işlerde çok daha
başarılı sonuçlar sağlayan fotoğraf makineleri günümüzde
daha çok ‘’profesyonel’’
iş yapmak isteyenlere
sesleniyor.
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KULAKLIK
MEDENİYETTİR
Dijital çağda yaşıyoruz ve artık hayatın her
alanında sesli içerikler tüketen bir gezegen
dolusu insanla hayatı paylaşıyoruz.
Herkesin aynı anda yüksek sesle müzik,
podcast veya sesli makaleler dinlediğini
ya da ﬁlm/dizi izlediğini bir düşünün.
Toplu taşımada, oﬁste, evde her bireyden
yükselen rahatsız edici bir gürültüyle
dünya yaşanır bir yer olmaktan hızla
çıkmaz mıydı?

APPLE Airpods 2. Nesil

Tüm ihtiyaçlarınıza yanıt olabilecek tek
bir kulaklık arıyorsanız, bu ürün 2. nesil
Apple Airpods olabilir. Tam kablosuz
kulaklık kategorisinde en çok tercih
edilen modellerden bir olan Airpods’a
sahip olmak için vakit kaybetmeyin!
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ulaklıklar, çok basit ancak çok faydalı
bir dijital cihaz olarak dünyanın huzurlu bir yer olarak kalmasına hizmet
ediyorlar. Şehir hayatında iç içe yaşayan milyarlarca insanın birbirini rahatsız
etmeden dijital içerikler tüketebilmesine
imkan vere kulaklıklar sayesinde sosyal hayat da sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor.
Dolayısıyla kulaklığı basit bir dijital aksesuar
olarak tanımlamak onun değerini çok küçümsemek olur.
Farklı içerik tüketim ihtiyaçlarınız için ve
farklı kullanım alanlarına göre doğru kulaklığı
seçmek, modern dünyada hayat kalitenizi artırmak için önemli bir katkı sağlayacaktır. Peki
ama bunun için bilmemiz gerekenler nedir?

Kulak içi kulaklılar

Bugün her telefonla beraber gelen kulak
içi kulaklıklar, dünyada en çok kullanılan
kulaklık tipini oluşturuyor. Pratik olduğu ve
az yer kapladığı için kullanılan bu modellerin gürültü önleme özelliği de bulunuyorsa,
şehir içinde trafik uğultusu içinde bile efektif
olarak kullanılabilir.

Oyuncu kulaklıkları

Adı üstünde, oyuncu kulaklıları oyunlardaki 3 boyut hissini kulağınıza taşıdıkları
için, rakiplerinizin seslerine göre nerede bulunduklarını anlamanıza da yardımcı olurlar.
Üzerindeki mikrofon sayesinde oyun içi sesli
iletişim kurmaya da izin vermesinin yanında
kulak yastıklarının yeterince yumuşak ve konforlu olması çok önemli bir unsurdur çünkü
çoğu zaman saatlerce kulağa takılı kalan bu
cihazlar yeterince konforlu değilse bir süre
sonra kulağı acıtmaya başlayabilir.

kullanmanıza imkan sağlıyor gibi görünse de
size küçük bir sır verelim, kablosuz kulaklıklar
aslında en çok evde işe yarar. Dışarıdayken
cebinizde taşıdığınız telefonla bağlantı kuran
kablosuz kulaklıklar evde televizyonla, müzik sisteminizle, tabletinizle, telefonunuzla
bağlantı kurabilir ve ev içinde odadan odaya
dolaşırken bağlı olduğu cihazı da yanınızda
taşıma zorunluluğundan sizi kurtarır.

Ses kalitesi

Farklı ihtiyaçlarınız için kulaklıklar seçerken
ses kalitesi de en önemli seçim kriterlerinden
biridir. Akıllı telefonlarla beraber gelen kulaklıklar çoğu zaman ses kalitesi konusunda
özenerek üretilmiş cihazlar olmayabilirler.
Ancak müzik dinlerken her enstrümanı canlı
canlı hissetmek, filmlerdeki ince nüansları, ses efektlerini duyabilmek, oyunlardaki
ayrıntıların farkına varmak için ses kalitesi
konusunda üst seviyeye sahip kulaklıklar
seçmeniz gerekir.

Sosyal bir aksesuar olarak
kulaklık

Eski nesil teknoloji meraklılarına biraz garip
gelebilir ama özellikle Z kuşağı için kulaklıklar
çok önemli bir sosyal aksesuar olarak kabul
ediliyor. Belki Apple’ın beyaz kulaklığı ile
başlattığı bu “dikkat çeken aksesuar” modası
bugün her renk ve tasarıma sahip kulaklıklarla
genişleyerek devam ediyor. Kulaklığın sadece
ses kalitesi ve işlevi için kullanıldığı, siyah,
düz, klasik tasarıma sahip kulaklıkların yerine,
farklı tarzlara uyum sağlayacak canlı renklere
ve dikkat çeken tasarımlara sahip kulaklıklar
artık kullanıcıların tarzını tamamlayan bir
aksesuar olarak tercih edilebiliyor.

Kablosuz/Bluetooth kulaklıklar

Kulaklığınızın kablosuz bağlantı yeteneğinin
olması onu ev/ofis dışında da pratik olarak
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JBL FLIP ESSENTIAL
Kablosuz Hoparlör

Hoparlör söz konusu olduğunda
önceliğiniz kablosuz bağlantı ve
mobilite ise JBL Flip Essential
sizin için doğru bir seçenek
sayılabilir. Zira hem taşınabilir
boyutlarda hem de ses kalitesi
ile tatmin eden bir model...

ÖZLENEN
KONSERLERİ EVİNİZDE
DENEYİMLEYİN!
68 | www.mediamarkt.com.tr

Evde daha fazla vakit geçirdiğimiz günler geri dönüyor. Bu
yılın başlarından itibaren milyonları eve kilitleyen koronavirüs
salgını, insanları evde daha iyi bir deneyim geçirmeye itiyor.
Eskiden televizyon karşısında gerçekleştirilen sinema
günlerini geri döndüren bu karantina süreci televizyonlara
ve projeksiyonlara olan ilgiyi artırmış durumda. Biz de
sizler için bu yazımızda özlenen konserleri evinizde
deneyimleyebileceğiniz ses sistemlerini sıralayacağız.
| 69

SES VE GÖRÜNTÜ | Özlenen konserleri evinizde deneyimleyin!

K

oronavirüs nedeniyle canlı yayınlarla
evlere taşınan konserler, istenen tadı
vermiyor diyorsanız, suçu ses sisteminizde aramaya başlayabilirsiniz.
Zira evinizde konser ortamını yakalamak
ve yalnız olsanız da eğlenebilmek mümkün.
Doğru televizyon ve ses sistemleriyle birlikte o 80’lerin ve 90’ların efsane gruplarının
kaydedilmiş konser kayıtlarını en baştan
izleyebilirsiniz.
Bu efsaneler arasında yer alan Live Aid konseri 1985 yılında ünlü isimlere sahne olmuş
ve dünyanın en dikkat çeken kampanyasına
dönüşmüştü. Bu konserin tam versiyonunu
evinizde izleyip; Queen’in muhteşem parçaları arasında geçiş yapıp, bir diğer İngiliz
müzisyen Sting’in rahatlatıcı parçalarına
geçip, U2 ile hafif rock müziğe doyabilirsiniz.
Elbette bu efsane konserin diğer yıldız isimlerini de mükemmel kalitede ses sistemleri
sayesinde dinlemek mümkün. Beatles’ın son
yaşayan üyesi Paul McCartney’den Let It Be
parçasını, Sir ünvanını sonuna kadar hak eden
Elton John ve eşsiz tarzı ile David Bowie’yi
bu konser vasıtasıyla dinleyebilirsiniz.
Elbette eskilere pek sevdalı değilseniz de
yakın zamanda yayımlanmış konserleri de
bu ses sistemleri sayesinde mükemmel bir
ortam yaratarak dinleyebilirsiniz. Dilersenez
hazırladığımız listeye geçelim:

Surround ses sistemleri

Stereo olarak canlı müzik dinlemenin keyfi
bambaşka ancak evde konser deneyimini tam
yaşamak istiyorsak, evde surround sistemi
yalnızca konserler için değil aynı zamanda spor müsabakalarını izlemek veya film
izlemek için de tercih edebiliriz. Surround
ses sistemi, gerçekçi “canlı ses” deneyimi
yaratmak için etrafınızdaki hoparlörleri
kullanıyor. Konser seslerine hayat veren şey
de tam olarak bu oluyor.
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Ön hoparlörleriniz size net bir ses verir ve
her bir enstrümanın ses sahnesinin neresinde
olduğunu doğru bir şekilde duymanızı sağlar.
Örneğin, ön sol ve sağ hoparlörleriniz gitaristi sola, davulcuyu arkaya ve basçıyı sağa
yerleştirebilir. Bu arada, merkez kanalınız
baş şarkıcının vokalini öne ve merkeze koyar.
İşte bu noktada da karşımıza surround ses
sistemleri çıkıyor. Geleneksel bir 5.1 kanallı
surround ses sistemi, ön ve arka hoparlörlere
bağlanan bir ev sinema alıcısından oluşuyor.
Ayrıca bas seslerini üretmek için güçlendirilmiş bir subwoofer kullanır.
Kolon sisteminde Dolby Atmos bulunan
ve 400W gücüyle birlikte kablosuz sinyal
iletme teknolojisine sahip Sony HT-ZF9
soundbar, ev sisteminizi oluşturmada önemli
bir eleman olarak karşımıza çıkıyor. 5.199
TL’lik fiyat etiketiyle karşımıza çıkan bu
sisteme alternatif olarak bir de JBL BAR 5.1
510W 4K Ultra HD Soundbar ve True Wireless Speaker karşımıza çıkıyor. Bu sistem
içinde kablosuz hoparlörü de barındırıyor.
Yine kablosuz sinyal iletmeye sahip olan bu
cihaz, 35Hz - 20000Hz frekans aralığına sahip. Ses kalitesi noktasında oldukça başarılı
olan JBL, burada da kendisini gösteriyor. Bu
kuruluma sahip olmak isterseniz 5.999 TL’yi
gözden çıkartmanız gerekiyor.
Bu ürünlere ek olarak LOGITECH Z906
1000 W 5.1 Kanal Surround sistemi de dikkat
çekiyor. 5+1 kolon sistemiyle farklı boyutlardaki hoparlörleri salonuna taşıyan Logitech,
konserleri çok daha iyi dinleyebileceğiniz
ve ayrıca 2.999 TL ödeyerek bunu yapabileceğiniz bir sistem olmasıyla dikkat çekiyor.
Sistem, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon,
müzik oynatıcılar, tablet bilgisayar, PlayStation, Xbox, DVD oynatıcılar ve WiFi ile
uyumlu. Ürün, tüm bu cihazlarla sorunsuz
şekilde ve eşsiz kalitede ses deneyimi sunuyor
ve bir adım öne çıkıyor.

| 71

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Üretkenliğimizi artıran tarayıcı eklentileri

Üretkenliğimizi artıran tarayıcı eklentileri | BİLGİSAYAR DÜNYASI

ÜRETKENLİĞİMİZİ
ARTIRAN
TARAYICI
EKLENTİLERİ

ACER A514-53 Dizüstü Bilgisayar
Eğitim ve iş ev ortamından ilerlerken
üretkenliğinizi destekleyecek bir dizüstü
bilgisayara sahip olmalısınız. Acer A51453 modeli bu noktada hem fiyatı hem de
teknik özellikleri ile günlük ihtiyaçlarınıza
fazlasıyla yanıt verebilecek bir model.
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Hayatı bazen ince nüanslar
değerli kılar. Aynı durum teknoloji
tüketiminde de geçerli. Bugün en
çok kullandığımız uygulamalara
ya da teknolojik ürünlere
baktığımızda, bizi bir ayrıntısı
ile kendine bağladığını görürüz.
Bu detaylar bazen tasarımsal
olarak ayrıcalıklı bir deneyim
yaratır, bazen kullanıcısına ek
bir yetenek kazandırır. İşte web
tarayıcılarımızdaki eklentiler de
buna örnek olarak gösterilebilir. Bu
yazımızda ön çıkan bazı Chrome
eklentilerini sizlerle paylaşacağız.
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Ginger

Eklentilerimizden ilki gün
içerisinde sıklıkla ingilizce e-posta, mesaj ya da yazı
yazanlar için gelsin. Ginger
isimli Chrome eklentisi sayesinde yaptığınız basit yazım

Vimeo Record

YouTube’un bu kadar baskın olduğu bir dönemde
Vimeo gibi hizmet sağlayıcıların isimleri nadiren anılır oldu ancak Vimeo’nun
boşluğu doğru gördüğü öyle
bir nokta var ki, takdiri hak
ediyor. Pandemi koşullarında artık sunumları ve toplantıları da dijital ortamda

hatalarını, gramer yanlışlarını
düzenlemeniz mümkün hale
geliyor. Ayrıca bilmediğiniz
kelimeleri de yine bu eklenti sayesinde hızlı bir şekilde
öğrenebiliyorsunuz.

yaptığımız için toplantıdaki
bir medyayı veya konuşma
esnasında geçen bir cümleyi
kaydetmek çok önemli. Vimeo Record bu noktada ister
kamera ister ekran kaydı
için imdadımıza koşuyor ve
uzun daha olsa dilediğimiz
kaydı alabilmemize imkan
tanıyor.

Google Keep

Google’ın kendi eklentilerinden biri olan Google
Keep de web siteleri arasında gezerken işinize en
çok yarayacak uygulamalar
arasında. Öyle ki Google
Keep sayesinde bir web si-

Smallpdf

İş hayatımızda .PDF dosyaları bazen canımızı sıkabiliyor.
Smallpdf eklentisi ile birlikte
yüksek boyutlarda olan bir .PDF
dosyasını sıkıştırmak, PDF’ten
başka bir formata ya da başka bir

tesinde karşılaştığınız bir
sözü, medyayın ya da web
sitesinin kendi ismini hızlı
bir şekilde kayıt altına almak
ve dilediğiniz zaman tekrar
geri dönüp inceleyebilmek
mümkün hale geliyor.

formattaki medyayı PDF’e dönüştürmek mümkün. Smallpdf
eklentisinin basit PDF düzenlemeleri, sayfa ekleyip çıkabilme
seçenekleri bile gün hayatımızı
oldukça kolaylaştıracak cinsten.

GIPHY for Chrome

Son dönemde sohbet
uygulamalarının web sürümlerini de sıklıkla kullanıyoruz. Akıllı telefonlarda
karşımızdaki kişiye GIF
formatında eğlenceli bir
görsel atmak kolay olsa da
bilgisayar tarafında bunu
hızlı bir şekilde yapmak
pek mümkün olmuyor.
GIFHY’nin Chrome’a özel
bu eklentisi ise hızlıca dilediğiniz görsele erişebilmenizi mümkün kılıyor.
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Web Paint

Chrome eklentileri arasında son zamanlarda kullanıcılar tarafından en çok övgü
alan eklentilerden biri de Web
Paint. Eklenti, web siteleri

arasında gezinirken ekran
görüntüsü almak istediğiniz
ekranda notlar almanızı ve
hatta çizimler yapabilmenizi
mümkün kılıyor.
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EKRAN KARTI
SAVAŞLARI
KIZIŞIYOR
2020 yılı itibarıyla hayatımıza giren birçok yeni
teknoloji oldu. Bu noktada bilgisayar donanımları
konusunda da büyük gelişmeler yaşandı.
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zun zamandır beklenen yeni ekran kartlarının tanıtılmasıyla birlikte grafik performansı yükselirken, oyunların görsel kaliteleri de
artmaya başladı. Bu noktada akıllara gelen iki ekran kartı üretici
oluyor; AMD ve NVIDIA. İki marka arasındaki rekabet artarken, bu durum en çok kullanıcıların işine yarıyor. Çünkü AMD’nin
yeni RX 6000 serisi ve NVIDIA tarafındaki RTX 3000 ailesi oyunun
kurallarını yeniden yazacak potansiyele sahip. Hatta bu iki ekran
kartı ailesi duyurulmadan önce, yeni nesil konsolların çok güçlü
olacaklarını konuşurken, şimdi ise yine bilgisayarların gerisinde
kalacaklarını söyleyebiliriz. Bu arada yeni nesil konsolların
içinde AMD RDNA 2 ekran kartlarının bulunduğunu da
ekleyelim.
Yeni nesil ekran kartlarının arasında belirli farklar
bulunuyor. Bu farklardan kısaca bahsetmek gerekirse
en önemlisi fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Belli noktalarda bazı kartların performansları öne çıkarken,
aynı anda da fiyatlarının konuşulması gerekiyor.
Öncelikle kafa kafaya olan iki en güçlü karttan
bahsetmeliyiz. Bu kartlar NVIDIA RTX 3090
ve AMD Radeon RX 6900. İki ekran kartının da çok güçlü olduğunu söylememiz
gerekiyor. Bu noktada iki markanın da
sunduğu farklı teknolojiler ve yazılım
destekleri bulunuyor. Bunlara örnek
verecek olursak, RTX 3090 piyasanın en güçlü kartı olarak öne
çıkıyor. Bunun yanı sıra Radeon
RX 6900 ise hem çok güçlü bir
ekran kartı, hem de AMD
işlemciler ile kullanıldığı zaman daha yüksek
performans oranına
sahip oluyor. Yani
Intel işlemci kullandığınız zaman NVIDIA
ekran kartı,
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AMD işlemci kullandığınız zaman AMD
ekran kartı daha mantıklı bir seçenek gibi
görünüyor. Dolayısıyla AMD tarafından
uzun zamandır beklenen olayın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabi aralarında çok
küçük performans farklılıkları olan iki
ekran kartının fiyatları arasında yüksek
rekabet bulunuyor. NVIDIA RTX 3090’ın
fiyatı 1499 dolar olarak açıklanırken,
AMD Radeon RX 6900 ise 1000 dolarlık
fiyat etiketine sahip.
Bu noktada en güçlü iki kart arasında bir
kazanan bulmak biraz zor gibi duruyor.
Serilerin daha güçsüz modellerine baktığımız zaman, her iki tarafın da avantajlı
olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bir galip
aramaya gerek olmadığını düşünüyoruz.
Bunun nedeni ise piyasadaki rekabet ne
kadar yükselirse, kullanıcıyı memnun
edecek o kadar fazla donanımı piyasada
görmeye başlarız. Bu durum ürünlerin
performansını etkileyeceği gibi aynı
zamanda fiyatlarını da doğrudan
değiştirecektir. Bu nedenle rekabet
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her zaman bizim işimize geliyor.
2020 yılına kadar AMD’nin orta seviye
ekran kartı çıkardığını biliyoruz. Uzun
zamandır da bu durum bu şekilde devam
etti. En sonunda ise yeni ekran kartlarıyla
birlikte yarışa ortak olmayı başardı. Öte
yandan NVIDIA ise liderlik bayrağını
şu an için taşımaya devam ediyor gibi
görünüyor.
AMD’nin bu noktada yükselişinin arttığını söylerken aslında bu durumun geleceği
daha öncelerden de belliydi. Bunun nedeni
ise işlemci tarafında yaptıkları atılımlardan aldıkları meyveler. Son beş senedir
yavaş yavaş yükselen performansa
sahip olan işlemciler, bugün Intel’i geride
bırakmayı
ba-
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şardı. Bu noktada uzun zamandır gelmesi
beklenen AMD Radeon ekran kartları,
önümüzdeki bir iki sene içerisinde en
yüksek noktaya ulaşıp, buradan daha farklı
yolları seçecektir. O güne geldiğimizde
ise NVIDIA’nın AMD karşısında neler
yapacağı önemli. Çünkü Intel’in izlediği
yolu tercih ederlerse AMD’nin önümüzdeki beş sene içerisinde ekran kartı
piyasasını kasıp kavuracağını söyleyebiliriz.

| 81

EĞLENCE DÜNYASI | Queen’s Gambit

Queen’s Gambit | EĞLENCE DÜNYASI

SATRANÇ TAŞLARININ ARDINDAKİ DAHİ KADIN:

QUEEN’S GAMBIT

Netﬂix’in yeni mini dizisi Queen’s Gambit yayınlandığı günden beri
ilk 10’da yerini alıyor. Oldukça popüler olan dizi daha ilk haftasında
milyonlarca kişiye ulaşmayı başararak önemli bir başarıya imza attı. Mini
dizi, küçük yaşta yetimhanede kalmak zorunda olan Beth’in 9 yaşında
öğrendiği satranç ile hayatının değişmesini konu alıyor. Sürükleyici ve
dikkat çeken sahnelerin yer aldığı mini dizi büyük ilgi çekiyor.
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PHILIPS 50PUS7505 4K Ultra HD LED TV
Ses getiren yapımlar sadece senaryosu ile değil
aynı zamanda prodüksiyonu ile de ünlü. Queens
Gambit atmosferine tam anlamıyla girebilimek
için Philips’in bu modelini inceleyebilirsiniz.
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etflix her ne kadar en popüler
eğlence ağlarından birisi olsa da
en çok eleştirilenler arasında da
yerini aldığını bilmek gerekiyor.
Özellikle Netflix imzalı filmler izleyiciler
tarafından pek beğenilmiyor. Bunun yanında bazı dizileri var ki gerek kurgusu gerek
oyunculuklar gerekse teknik tarafın güçlü
olmasıyla beğeni topluyor. İşte bu beğeni
toplayan ve oldukça sevilen yapımlar arasında yerini alan Queen’s Gambit, esasen
Beth Harmon adlı karakterimizin hayatının
önemli bir kesitini bizlere sunuyor.
Beth Harmon’ın hikâyesi 1960’lı yıllarda geçiyor. Küçük yaşta anne ve babasını
kaybediyor. Babası onları terk ediyor,
annesi ise intihar ediyor. 9 yaşındayken
katı değerlere sahip bir Hıristiyan grup
tarafından yönetilen bir kız yetimhanesine
yerleştirilen küçük Beth orada hademe
olarak çalışan Shaibel ile tanışıyor ve
onunla birlikte satrancın derinliklerini
keşfediyor. Dehasını burada keşfedilen
Beth o saatten sonra satranç tahtası ve
taşlarından asla ayrılmıyor.
Biraz daha büyüyüp kendini bildiği
yaşlarda evlat edinilen Beth, satranç turnuvalarının tozunu attırıyor. Böylelikle adını
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duyuran ve daha sonra eyalet turnuvası ve
dünya satranç turnuvalarına katılan Beth,
en yenilmez satranç dâhilerini yenerek
20’li yaşlarında tüm dünyada bilinen bir
satranç dehası olarak anılıyor. Bunun yanında dizi elbette yalnızca satranç oyununa
odaklanmıyor. Dizide büyük bir yalnızlık
teması da işleniyor. Beth’in yalnız kalması
onu sonradan evlat edinilen ailede yeni
annesinin yalnızlığı, etrafındaki diğer
insanların yalnızlığı…
Mini dizi, yalnızlığın aslında kötü bir
şey olmadığını hatta yeri geldiğinde sizi
yaratıcı bile kılabildiğini kanıtlıyor. Beth
karakteri süper bir yetenek olarak parlıyor
olsa da aynı zamanda son derece kusurlu
bir karakter: Satranç tutkusu ve sakinleştiricilere olan bağımlılığı.
Onu yaşadığı dünya kadar tanımlayan,
kendine zarar vermesi ile doğal yeteneği
arasındaki bu ikilik yaratan mücadeleyi
7 bölümde keyifle izliyorsunuz. Dizide
erkekler içindeki başarılı kadın satranç
oyuncusunu bizlere sunan Beth, Life dergisi için kendisiyle röportaj yapan bir kadın
gazeteci tarafından bile ‘’cinsiyet kalıpları
içinde’’ yargılanıyor. Gazeteci, daha az
rekabetçi briç oyununun cinsiyetine daha

uygun olabileceğini öne sürüyor. Dizinin
alt metinlerinde yer alan mesajlarda ise
insan gerçekliği yatıyor.

Peki bu yaşanmış
bir öykü mü?

Bu dizi akıllara kesinlikle birinin yaşam öyküsünü diziye aktarmışlar fikrini
getiriyorsa da bu içerik aslında bir kitap
uyarlaması.Yani tamamıyla kurgu. Mini
dizi, Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı
romanından ilham alıyor. Walter Tevis, film
yapımcılarının beyaz perdeye uyarlamak
istedikleri yazma yeteneğiyle kutsanmış
yazarlardan birisi olarak görülüyor. Beyaz
perdeye uyarlanan en ünlü iki eseri, Paul
Newman’ın başrollerini paylaştığı “The
Hustler ” ve “ The Color of Money ” oluyor.
Dizi IMDb tarafında 8.9 puan alarak
başarısını taçlandırıyor. Dizide Beth Harmon rolünde gördüğümüz Anya Taylor-Joy
başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor
dizinin diğer karakterlerinin bazıları ise
şunlar: Thomas Brodie-Sangster (Benny),
Harry Melling(Harry), Jacob Fortune-Lloyd(Townes), Moses Ingram( Jolene),
Marielle Heller( Beth üvey annesi), Marcin
Dorocinski(Vasily Borgov).
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ARAŞTIRMACI
GAZETECİ
OLMAYA
NE DERSİN?

İnsanların karantina döneminde oyunlarla daha yakın ilişki
kurduğu bilenen bir gerçek. Bunu fırsat bilen geliştiriciler ise
yeni oyunları üzerinde tam gaz çalışıyor. Twin Mirror gizem ve
biraz da farklı bir hikâye ile oyunseverlerin karşısına çıkıyor.
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T

win Mirror, Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen ve Shibuya Productions tarafından ortak üretilen
bir macera oyunu olarak konumlandırılıyor. Oyun hem
Windows, PlayStation 4 hem de Xbox One için piyasaya
sürülüyor. Oyunda tıpkı Outlast ve Resident Evil 7’deki gibi
gazeteci bir karakterimiz yer alıyor.
Twin Mirror, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir macera
oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Paylaşılan sinematik fragman ardından dikkat çeken ve daha niş bir kitleye seslenen
oyunda, oyunseverler, memleketi Basswood/West Virginia’ya
dönen araştırmacı gazeteci Sam’i kontrol ediyor. Oyunda yer

alan mekanlar etkileşimli olduğu gibi aynı zamanda nesneler
de toplanabiliyor. Birden fazla sonu olan oyunda, araştırmacı
gazeteci Sam’in konuştuğu kişileri siz seçebiliyor, kararlarına
göre yeni bir son ile karşılaşabiliyorsunuz.
Detroit: Become Human gibi etkileşimli olan ve bu noktada
benzerlik taşıyan oyunda, ipuçlarını takip etmek ve oyun dünyasını keşfetmek oldukça önemli. Oyundaki karakterimiz Sam’in
tıpkı Sherlock Holmes’taki gibi bir hafıza sarayı bulunuyor ve
oyunun seyrini değiştirecek bir iç sese sahipsiniz.
Oyun ilk olarak 2016 yılında geliştirilmeye başlandı, yıllar içinde
farklı noktaya gelen oyun 2018 yılında ilk fragmanıyla duyuruldu.

Minimum sistem gereksinimleri:

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri/ 64 bit
İşlemci: Intel Core i3 2100 veya AMD Phenom X4 945
Ekran Kartı: AMD Radeon HD7790/Nvidia GeForce GTX 750
RAM: 8 GB
Depolama Alanı: 30 GB

88 | www.mediamarkt.com.tr

İşletim Sistemi: Windows 10/ 64 bit
İşlemci: Intel Core i3 6100 veya AMD Athlon X4 845
Ekran Kartı: AMD Radeon RX560 4GB/Nvidia GeForce GTX 1050
RAM: 8 GB
Depolama Alanı: 30 GB
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