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MEDIAMARKT TARAFINDAN
SİZİN İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

Bir  yayınıdır.

AYRICA
Gizem Güven ve teknoloji ‹‹

Farklı türlerden en iyi mobil oyunlar ‹‹
Kablosuz görüntü aktarıcılar için her şey ‹‹

Oyuncu bilgisayarı toplamanın püf noktaları ‹‹
Bilgisayar değiştirirken dikkat etmeniz gerekenler ‹‹

Kış aylarında elektronik cihazları nasıl korursunuz? ‹‹

KIŞ  
2021’in ilk ayında kış mevsimini kelimenin tam anlamıyla 
hisseder olduk. Hem dönemin koşulları hem de  
kışın etkisi ile evde daha çok vakit geçiyoruz ve evde 
geçirdiğimiz zamanda bize en çok yardım eden yine 
teknoloji oluyor. Bu sayımızda kış aylarında hayatımıza 
dokunan teknolojileri sizlerle buluşturuyoruz.
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Y
eni bir yılda Mediatrend’den herkese merhaba! 2021’in ilk 
sayısı her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mobil Hayat 
köşemizde herkesin uzun yıllardır yakından tanıdığı oyun-
cu ve YouTuber Gizem Güven’i konuk ettik. Kendisiyle 

teknoloji ve sosyal medya hakkında yaptığımız sohbetin yanında 
mobil platformlardaki en iyi ücretsiz oyunları sizler için sıraladık. 

Gezi köşemizde küçük bir kaçamak yapıyoruz ve kış aylarında 
dağ evlerine kaçışın sırlarını sizlerle paylaşıyoruz.  Mediatrend’de 
bu ayın teması ise her geçen gün etkisini artıran: Kış. Peki bu 
kışı teknolojiden faydalanarak nasıl sıcak hale getirebiliriz? Bu 
sayımızda bu sorunun yanıtını arıyoruz.

Mutfakta Yaşam köşemizde önce bir Akdeniz lezzeti olan San 
Sebastian Cheesecake tarifi veriyor, ardından da en iyi hamur 
yoğurma makinelerini sizler için derliyoruz.

Objektif köşemizde popüler fotoğraf düzenleme uygulaması 
Adobe Lightroom’da harikalar yaratmak için neler yapabilecek-
lerinizi sizlere aktarıyoruz. Ama düzenlemeye geçmeden önce 
fotoğrafı en doğru şekilde yakalamak mühim. Bunun içinse 

kadraj ipuçlarımızı okumayı unutmayın. 
Mutfaktan, fotoğrafçılıktan ve gezip tozmaktan yeteri kadar 

söz ettik, dilerseniz biraz teknolojinin tekniğine inelim. Ses ve 
Görüntü köşemizde size kablosuz görüntü aktarıcılar hakkında 
bilmeniz gereken her şeyi ve tasarımcılar için monitör seçiminde 
dikkat edilmesi gerekenleri paylaşıyoruz.

Sıfırdan oyuncu bilgisayarı toplamak titizlikle yapılması ge-
rektiren bir iş. ‘’Oyuncu bilgisayarı toplamanın püf noktaları’’ 
yazımız ile bu süreçte size yardımcı olmak isteriz. Bu arada 
kişisel verileriniz konusunda hassas olan biriyseniz yeni bir 
işletim sistemine geçerken dikkat etmeniz gerekenleri de bu 
sayımızda bulabilirsiniz.

Şimdi biraz eğlence vakti. Eğlence Dünyası köşemizde önce 
merakla beklenen Hitman III’e ardından milyonların sevgilisi 
olan Big Mouth’un 4. sezonuna yakından bakacağız.

İyi okumalar...

MediaMarkt Türkiye

KIŞ TEKNOLOJİLERİ

 | ÖNSÖZ 

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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KIŞ AYLARININ 
EN GÜZEL DETAYI: 

DAĞ EVLERİ
Yayla kültürü ve yayla evleri bizim toplumumuza hiç yabancı değil 

ancak “yaylacılık” yazın sıcağından kaçıp yüksek rakımlarda 
serin serin hayvanları otlatmak için kullanılan bir alışkanlık. Oysa 

günümüzün şehirli insanı, dört mevsim kaçıp dağların, ormanların 
ferahlığını yaşamak, tazelenmek için dağ evlerine ilgi gösteriyor. Henüz 

bir dağ evi sahibi olmasanız da, dertlenmeyin, bu alandaki talebin 
farkında olan turizm işletmeleri, Türkiye’nin en güzel yörelerinde, 

yüksek rakımlara, orman içine, göl kenarına, turistik amaçlı dağ evleri 
kurmuş durumdalar. Peki, kış aylarında dağ evlerinde konaklamak ve 

birkaç huzurlu gün geçirip tazelenmek için ne yapmalısınız?

Kış aylarının en güzel detayı: Dağ evleri | GEZİ

KIŞ AYLARININ 
EN GÜZEL DETAYI: 

DAĞ EVLERİ

GEZİ | Kış aylarının en güzel detayı: Dağ evleri
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Kış aylarının en güzel detayı: Dağ evleri | GEZİ

D
ağ evlerine erişmek artık, bir 
otel odası ayırtmak kadar kolay. 
Herhangi bir popüler rezervasyon 
uygulamasından, gitmek, görmek 

istediğiniz bölgedeki dağ evlerini araştırıp 
kolayca inceleyebilir ve ziyaret tarihinize 
uygun olarak rezervasyon yapabilirsiniz.

Dağ evlerinde konaklamanın, normal 
bir otel konaklamasından önemli bir 
farkı, ulaşım konusunda sıkıntı yaşama 
ihtimaliniz olabilir. Öncelikle, söz konusu 
işletmenin yöneticileriyle görüşüp ulaşım 
imkanlarınızı ve şartları değerlendirmeni-
zi tavsiye ediyoruz. Özel aracınız olsa bile, 
konaklayacağınız tarihteki doğa koşulları 

nedeniyle, dağ evine ulaşmakta sıkıntı ya-
şayabilirsiniz. Ancak pek çok işletmenin, 
misafirlerine uygun ulaştırma hizmetleri 
sunduğunu da hatırlamakta fayda var.

Doğanın içinde birkaç güzel gün geçir-
mek istediğinizde, doğanın şartlarına da 
hazır olmak gerektiğini unutmamalısınız. 
Kış şartlarında fırtınaya yakalanabilirsiniz, 
ağır yağmurlarla  karşılaşabilirsiniz. Bu 
duruma uygun kıyafetler bulundurma-
lısınız. Ayrıca işletme yeme içme hizmeti 
sunmuyorsa, yanınızda gıda maddeleri de 
taşıyarak, orada yemek hazırlamak duru-
munda olacağınızı da unutmamalısınız 
ki aslında bu çok keyifli bir uğraş olabilir 

GEZİ | Kış aylarının en güzel detayı: Dağ evleri
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çünkü doğanın içinde, evinizin bahçesinde 
yanan ateşte, bizzat kendi damak tadınıza 
uygun hazırlayarak pişirdiğiniz yemeklerin 
tadına da doyum olmayacaktır.

Dağ evini tutmadan önce tesisteki elekt-
rik durumunu sormanızı da tavsiye ederiz. 
Bazı dağ evleri, bir villa kadar lüks şartlar 
sunarken, bazı dağ evleri, çadırdan hallice, 
doğa ile iç içe bir konaklama imkanı sunar. 
Dolayısıyla, telefonlarınız veya kamera-

larınız için yedek piller, powerbank’ler 
yanınıza almak isteyebilirsiniz.

Öte yandan, dağ evlerinde konaklamanın 
cazip noktası, bu evlerden yüksek seviyede 
lüks ve konfor beklemek değil de, büyüle-
yici bir doğa manzarasının içinde huzur 
bulmak, doğanın kucağında tazelenmek 
olmalı. Bu nedenle, yanınızda mümkün 
olduğunca güçlü fotoğraf ekipmanları bu-
lundurmanız da faydalı olabilir zira hem 

konaklamanız sırasında hem de yolculu-
ğunuz sırasında çok etkileyici doğa manza-
ralarına şahit olacaksınız. Bu manzaraları 
anılarınız arasına kaydedip sosyal medya 
hesaplarınızda paylaşmak isteyebilirsiniz.

Konaklamanın öncesinde, tatiliniz 
sırasında tüketmek için veya sonrasında 
evinize götürmek için yakın bölgedeki 
köylere uğrayarak, yöreye has gıda ürün-
lerinden almak da isteyebilirsiniz.

Kış aylarının en güzel detayı: Dağ evleri | GEZİGEZİ | Kış aylarının en güzel detayı: Dağ evleri
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realme 6i 
128GB Akıllı Telefon  

Mobil oyunlar için bir 
tavsiye listesi oluşturup 

akıllı telefon tavsiye etme-
mek olmaz. Bu noktada 
giriş seviyesinde önere-

bileceğimiz modellerden 
biri realme 6i 128 GB. Bu 

akıllı telefon ile yüksek 
sistem gereksinimi iste-

meyen çoğu oyunu rahat-
lıkla oynayabilirsiniz.

Farklı türlerde 5 ücretsiz mobil oyun | MOBİL HAYAT

Mobil oyunlar telefonların ‘akıllandığı’ andan da önce oldukça 
revaçtaydı. Tuşlu telefonlarda oynanan yılan oyunu, oyun 
tutkunlarının o dönemki en büyük eğlencesiydi. İlerleyen yıllar 
içinde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte akıllı telefon kavramı 
ortaya çıktı ve bu telefonlar ile oyun deneyimi de oldukça iyi 
bir noktaya geldi. Akıllı telefonlar ile artık bilgisayardaki veya 
konsollardaki deneyimin bir benzeri yaşanıyor. Özellikle oyun odaklı 
üretilen telefonlar mobil oyun deneyimini katlamayı başarıyor. 

FARKLI TÜRLERDE 
5 ÜCRETSİZ 
MOBİL OYUN

G
ünümüzde milyonlarca mobil oyun bulunu-
yor. Özellikle COVID-19 salgını ile birlikte 
karantina sürecinin içine giren milyonlarca 
insan, yeni oyunlar keşfetmeye ya da tutkunu 

olduğu mobil oyunlardaki farklı görevleri yapmaya 
başladı. İşte bu sebeple karantina günlerinin halen 
devam ettiği şu günlerde sizler için ücretsiz 5 mobil 
oyun önerisi ile geliyoruz. 

MOBİL HAYAT | Farklı türlerde 5 ücretsiz mobil oyun
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Sky: Children of the Light
Mobil tarafta hikâye bazlı bir oyun 

arıyorsanız Sky: Children of the Light 
tam size göre. Oyun sezgisel ve grafik-
sel olmasıyla ön plana çıkıyor ve App 
Store’da 5 üzerinden 4.9’luk puanı 
ile dikkat çekiyor. Oyun bir macera 
oyunu ancak pasif ve keyifli/huzurlu 
bir şekilde ilerliyor. İlk olarak 2019’da 
iOS için piyasaya sürüldü. Daha sonra 
7 Nisan 2020’de bir Android sürümü 
yayımlandı ve bir Nintendo Switch 
sürümünün ise 2021’de piyasaya sü-
rülmesi planlanıyor.

League of Legends: Wild Rift
Riot Games tarafından geliştirilen ve bir süredir gelmesi 

beklenen oyun nihayet 27 Ekim’de geldi. Hem iOS hem de 
Android kullanıcılarının beğenisine ücretsiz sunulan oyunun 
5’e 5 MOBA tarzda deneyim sunduğunu söyleyelim. Bu tarz 
oyunları sevenler için oldukça başarılı olduğunu söyleyebile-
ceğimiz oyunun, kısa sürede çok beğenildiği görülüyor.

The Sims Mobile 
Oyunun bilgisayar tarafındaki tutkunlarını mobil tarafa 

çekmek isteyen Electronic Arts, geniş dil desteği ile sunduğu 
The Sims Mobile oyunu ile iddialı. Birkaç yıl önce piyasaya 
sürülen oyunun milyonlarca oyuncusu bulunuyor. Android 
oyuncusunun iOS oyuncularına kıyasla daha fazla olduğu-
nu söylemek mümkün. Bilmeyenler için Sims, karakterinizi 
oluşturabildiğiniz ancak bunun yanında evinizi inşa edip, iş 
bulduğunuz ve para kazandığınız bir yaşam simülasyon oyunu. 

Farklı türlerde 5 ücretsiz mobil oyun | MOBİL HAYAT

Among Us
Among Us 2018 yılında PC platformu 

için yayımlanmış olsa da oyun bu yıl 
karantina dönemiyle birlikte milyonlarca 
kişinin telefonuna girmeyi başardı. Üc-
retsiz olarak hem Android hem de iOS 
telefon kullanıcıları için indirilebilen 
oyunun temel mantığı 10 kişilik ekipte 

yer alan Imposter’ları bulmak. 
Chat üzerinden şüphelendiğiniz ve 

Imposter olan kişilerin isimlerini yazabi-
liyorsunuz. Buradaki oylama ile o kişile-
rin oyundan ayrılmasını sağlıyorsunuz. 
Crewmate olarak adlandırılan ekip ise 
Imposter olan kişileri yakalamaya ve ‘tas-

ks’ olarak adlandırılan görevleri Imposter 
tarafından öldürülmeden tamamlamaya 
çalışıyor. Oldukça eğlenceli ve arkadaş-
larla girildiğinde zamanın nasıl geçtiğini 
anlayamayacağınız bu oyunun ilerleyen 
süreçte adını daha çok duyacağız, bizden 
söylemesi. 

Cube Surfer!
Çok basit bir dinamiği bulunan 

oyun genel olarak buz küplerinin 
üstünde yalnızca sağ ve sol tarafa 
çekip engellerden kaçtığınız ya da 
yeni buz küpleri topladığınız bir 
dinamiğe dayanıyor. Üst üste ek-
lenen buz küpleri sayesinde daha 
yüksek olan engellere çarpmadan 
kaçabiliyorsunuz. Oldukça basit 
olan oyunun metroda ya da bir 
yerde sıra beklerken oynamak 
için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

MOBİL HAYAT | Farklı türlerde 5 ücretsiz mobil oyun
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Hem çocuk yaşlarda 
altından başarıyla kalktığı 

rolleri ile hem de son 
zamanlarda sosyal medya 

platformlarında ürettiği 
içeriklerle gönlümüzde 

taht kuran Gizem Güven, 
2021’in ilk sayısında 

konuğumuz. Kendisiyle 
teknoloji hakkında keyifl i bir 

sohbet gerçekleştirdik. 
İyi okumalar...

GİZEM GÜVEN VE 
TEKNOLOJİ

Gizem Güven ve teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Gizem Güven ve teknoloji
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Teknoloji hayatınızda nasıl bir yere 
sahip? Hayatımda olmazsa olmaz diye-
bileceğiniz teknolojik bir ürün var mı?

Teknoloji gerek şu an ilgili olduğum 
sosyal medya hususunda gerekse günlük 
hayatta vazgeçilmezimiz haline gelen 
ürünler yelpazesi gibi... Hayatı kolaylaştı-
ran ve de hızlandıran, gün geçtikçe daha 
pratik çözümler sunan ve insanları bir 
noktada bunu öğrenmeye mecbur bırakan 
ve sürekli büyüyen bir alan bence. Tek-
noloji ile çok ilgiliyim aslında.  Özellikle 
elektronik cihazları

keşfetmeyi ve kullanmayı veya güncelle-
meleri takip etmeyi çok seviyorum. Herhalde 
bunların başında hem videolarımı çekebil-
diğim hem de bütün gün elimden düşmeyen 
cep telefonum olmazsa olmazım diyebilirim.

Akıllı telefonunuzda en sık kullanılan 
3 uygulama hangileridir? Akıllı telefonu-
nuzda severek kullandığınız hizmetler, 
özellikler nelerdir?

 En çok kullandığım uygulama What-
sApp ve Instagram dışında, video ve fo-
toğraf düzenleme programı olan Inshot, 
Unfold ve Notebook uygulaması diyebi-
lirim. Telefonumla ilgili olarak kamera-
sından çok memnunum. Şu an iPhone 11 
Pro Max kullanıyorum. Ve güncellemelerle 
gelen özellikleri çok seviyorum. Mesela en 
son ekran fotoğrafı almak için telefonun 
arkasına çift tıklamak gibi... Ufak ama 
pratik çözümler oluyor. 

Sosyal medyanın görece olmadığı bir 
dönemde de tanınan bir isimdiniz. O 

dönemle bu dönemi kıyaslayacak olur-
sanız; neler değişti hayatınızda?

2004/2009 aralığında ne yazıkki sosyal 
medya ve teknoloji bu kadar hayatımızın 
içinde değildi. 2010-2011 yılında Instag-
ram uygulamasını yeni yeni kullanmaya 
başladığımızı hatırlıyorum sette sadece 
birkaç kişi sadece hesap açmıştı. O dönem 
sosyal medya platformlarının günümüz-
deki konumunda olması bir çok avantaj 
sunabilirdi içerik olarak da. Biz oyuncu 
arkadaşlarımla bir araya geldiğimiz zaman 
bu konu açılınca keşke o dönemde bugün-
kü gibi aktif olsaydı diye düşünüyoruz. 
Özellikle geriye anılar bırakma konusun-
da dijital kanalların etkisi büyük oluyor. 
Teknoloji gün geçtikçe hızla değişiyor ve 
bizler de genç kesim olarak ayak uydurma 

Gizem Güven ve teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Gizem Güven ve teknoloji
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eğilimindeyiz. İyi yönde kullanmak tabii 
ki çok daha önemli ve hayatımıza da en-
tegre olmuş bir şekilde ilerliyor. 

Dijital platformlarla birlikte birbi-
rinden farklı yapımlarla karşılaşıyoruz. 
Uzun vadede sizi de bu yapımlarda gö-
rebilecek miyiz?

Şu an kendi kanallarım üzerinden içe-
rikler üretiyorum. Bu aşama da benim için 
inanılmaz keyifli geçiyor ve bir o kadar da 
yoğun. İnsanların geri dönüşlerini anında 
alabiliyor olmak da beni çok mutlu ediyor 
ama tabii ki diğer tarafta da güzel yapımlar 
ve projeler var. İçinde yer almak istediğim 
bir proje olursa neden olmasın? :) 

Son olarak teknoloji tüm hızıyla gelişi-
mini sürdürürken, 20 yıl sonrası için bir 

gelecek tezahürü istesek; sizce teknoloji 
perspektifinde nasıl bir dünya bekliyor bizi?

Bir yandan beni çok heyecanlandıran 
bir yandan da daha ne olabilir korkusu 
yaşatan bir durum aslında. Küçükken 
Jetgiller gibi çizgi filmleri izlerdik ve 
oradaki dünyadan çok etkilenirdik.Tekno-
loji o kadar hızlı gelişiyor ki kimi zaman 
hayatı kolaylaştırırken kimi zaman da 
bazı şeylerin değerini kaybettiriyor gibi 
hissettiriyor.  Robot süpürgeler bu sene 
ilgimi çok çekmişti mesela tasarım olarak 
da oldukça beğendim daha neler neler var 
ve nasıl bir noktaya geleceğiz bazen tahmin 
edemiyor insan. 20 yıl oldukça uzun bir 
süre. Kargoların dronel’ar ile taşınmasın-
dan arabaların sürücüsüz olmasına, sanal 
gerçekliğin geleceği noktaya kadar bizleri 
çok şaşırtacak tasarımlar olacağı kesin.

Gizem Güven ve teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Gizem Güven ve teknoloji
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Havalar soğuduğunda, evlerimizdeki elektrik yükünün arttığını 
unutmayalım. Hatta sadece evlerimiz değil, yaşadığımız şehirler 
de çok daha fazla elektrik tüketmeye başlar. Evlerimizde ve kapalı 
alanlarda çok daha fazla zaman geçirmeye başlayınca, ister 
istemez elektrikli/elektronik cihazların kullanımı da artar. Peki kış 
aylarında, çok daha fazla kullanılan bu cihazların sağlığını nasıl 
korumalıyız?

KIŞ AYLARINDA 
ELEKTRONİK CİHAZLARI 
KORUMANIN PÜF NOKTALARI

Kış aylarında elektronik cihazları korumanın püf noktaları | KIŞ TEKNOLOJİLERİ

TP-LINK Tapo P100 
Mini Akıllı Wi-Fi Priz
Elektronik ürünlerinizin 
güvenliği de oldukça 
önemli. Akıllı bir evin 
ilk adımının uzaktan 
yönetilebilen bir akıllı 
priz ile mümkün 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Bunun için TP-Link’in 
Tapa P100 Mini modeli 
doğru bir tercih 
olacaktır.

KIŞ TEKNOLOJİLERİ | Kış aylarında elektronik cihazları korumanın püf noktaları
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3Doğru çanta
Kış aylarında, laptop, fotoğraf 
makineleri, tabletler gibi dijital 

cihazlarınızı evinizin dışında taşımak 
için, hem su geçirmeyen hem de dar-
belere karşı cihazları koruyacak özel 
donanıma sahip çantalar kullanmanızı 
tavsiye ediyoruz. Beklenmedik bir sa-
ğanak yağışa yakalanmanız halinde, 
yeterli koruması olmayan bir çanta-
nın içindeki değerli laptopunuza 
birkaç damla suyun sızması bile 
dizüstü bilgisayarınızın yanması, 
donanımın hasar görmesi, de-
ğerli verilerinizin kaybol-
ması ile sonuçlanabilir.

Kış aylarında elektronik cihazları korumanın püf noktaları | KIŞ TEKNOLOJİLERİ

1Elektrik yüküne dikkat
Sürekli prize bağlı olarak ça-
lışan değerli elektronik cihaz-

larınızı binalardaki artan elektrik 
yükü nedeniyle yaşanabilecek ta-
lihsiz bir akım dalgalanmasından 
veya kısa devreden korumak için, 
prizlerinizde akım korumalı priz 
kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

2Akıllı prizler
Televizyon, çamaşır ma-
kinesi, bulaşık makinesi 

veya  diğer hassas elektronik 
cihazlarınızın kapandığında bile 
stand by modunda çalışması sizi 
rahatsız ediyorsa, elektriğini ta-
mamen kesmek için akıllı prizler 
kullanabilirsiniz. Bu prizler, ev-
deki Wi-Fi ağına bağlı çalışırlar 
ve akıllı telefonunuz üzerinden 
kontrol edilirler. Dilerseniz te-
lefonunuz üzerinden bu prizleri 
açıp kapatabileceğiniz gibi, açılıp 
kapanacakları saat ve günleri de 
önceden belirleyebilirsiniz. Böy-
lece, çalışmadıklarında elektriği 
keserek, sürekli elektriğe bağlı 
olarak bekleyen cihazların ha-
sar alması ihtimalini ortadan 
kaldırırsınız.

KIŞ TEKNOLOJİLERİ | Kış aylarında elektronik cihazları korumanın püf noktaları  
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6Lens silme bezi
Kış aylarında pek farkında olmadığınız 
bir tehdit ise buğudur. Soğuk bir or-

tamdan sıcak ortama girdiğinizde ve değerli 
fotoğraf makinenizle veya telefonunuzla fo-
toğraf çekmek istediğinizde lens camlarının 
üzerinde buğu oluşabilir. Bir refleks olarak 
lens camlarını elinizin altındaki herhangi 
bir bez veya kağıt ile sildiğinizde, hassas 
lenslerin üzerinde çizikler oluşmasına ne-
den olabilirsiniz. Bu nedenle, özellikle kış 
aylarında, buğuya karşı yanınızda lens silme 
bezleri bulundurmanızda fayda var.

Kış aylarında elektronik cihazları korumanın püf noktaları | KIŞ TEKNOLOJİLERİ

4Su geçirmez 
telefon kılıfı
Eğer telefonunuzun suya 

karşı koruma özelliği yoksa, kış 
aylarında yağmurlu havalarda 
kullanmak için su geçirmez 
bir kılıf edinmeniz de doğru 
bir hame olabilir. Artık tele-
fonlarımızı açıp bakmadan, 
mesajlara cevap vermeden bir 
dakikamız bile geçmeyebiliyor 
ve soğuk, yağışlı kış aylarında, 
elimizde şemsiye olsa bile yağ-
mur altında telefonunuza ulaş-
mak zorunda kalabilirsiniz. 
Yeterli koruması olmayan bir 
telefona ise birkaç damla suyla 
ağır zarar vermek, çok acı bir 
deneyim olacaktır.

KIŞ TEKNOLOJİLERİ | Kış aylarında elektronik cihazları korumanın püf noktaları
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TP-LINK Tapo C200 
Kablosuz Kamera Beyaz    
Evinizi akıllı hale getirmek için 
işe TP-Link Tapo C200 kablosuz 
kamera ile başlayabilirsiniz. WiFi 
üzerinden akıllı telefonunuz ile 
bağlantıya geçen kamera, hare-
ket kabiliyeti sayesinde kulla-
nıcısına tam güvenlik sunuyor.

Kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak akıllı ev çözümleri | KIŞ TEKNOLOJİLERİ

Akıllı ev çözümleri her geçen gün hayatımızdaki etkisini 
artırmaya devam ediyor ancak akıllı ev teknolojilerinin 
faydalarını en çok hissettiğimiz dönem kış ayları oluyor. Bu 
yazımızda ufak dokunuşlarla daha akıllı ve daha bütçe dostu 
bir ev için ipuçları paylaşacağız.

KIŞ AYLARINDA 
HAYATINIZI 
KOLAYLAŞTIRACAK 
AKILLI EV ÇÖZÜMLERİ

KIŞ TEKNOLOJİLERİ | Kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak akıllı ev çözümleri
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Kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak akıllı ev çözümleri | KIŞ TEKNOLOJİLERİ

A
kıllı ev çözümleri denildiğinde 
akla ilk gelen ürünler daha çok 
evdeki teknolojik ürünlere ek 
yetenekler kazandıran cihaz-

lar oluyor. Oysa akıllı ev teknolojileri 
öncelikle daha tasarruflu ve güvenli bir 
evi mümkün kılıyor.

Örneğin evinizi akıllı hale getirmek 
istiyorsanız işe akıllı prizlerle başlaya-
bilirsiniz. Bu sayede hem cihazlarınız 
hem de evdeki çocukların güvenliğini 
sağlayabilirsiniz.Ayrıca bu ürünler sa-
yesinde evinizden uzakta olsanız dahi 
prizleri yönetebilir ve tam güvenlik elde 
edebilirsiniz.

Güvenlik demişken, pek tabii hırsız 
tehditlerini de göz önünde bulundur-
malısınız. Evden uzakta olduğunuz 
durumlarda olağan dışı hareketlerde 
sizi uyaran kamera çözümleri en güvenli 
sonucu almanıza yardımcı olacaktır. Bu 
noktada mutlaka mobil uygulaması kolay 
ve sorunsuz çalışan bir akıllı güvenlik 
kamerası tercih etmelisiniz.

Güvenlik ve enerji tüketimini kontrol 
altına aldıktan sonra artık dikkat çeki-

ci adımlara geçebiliriz. Öncelik akıllı 
aydınlatma ürünleri ile ortam ambi-
yansını dilediğiniz gibi değiştirebilir, 
hatta bu ambiyansı evinize gelmeden 
önce ayarlayabilirsiniz. Bunun için çok 
fonksiyonlu ama maliyetli çözümler 
olsa da daha uygun fiyatlı seçenekler 
de mevcut. 

Aydınlatmanın yanı sıra oda sıcaklı-
ğını dengeli tutmak ve hava kalitesini 
korumak için de çok sayıda ürün mevcut. 
Artık pek çok ısıtıcı ve klima sensörlerle 
güçlendirilmiş olsa da evinde böyle im-
kanlar olmayanlar için küçük bir akıllı 
termostat tüm ihtiyaçları giderebilir.

Son olarakk mutfak ve banyoda ufak 
sensörlerle harika işler yaratmak müm-
kün. Bu sensörler sayesinde evinize 
gelmeden tüm ev ihtiyaçlarınızı mar-
kete uğrayarak temin edebilir ve hatta 
evinize ulaştığınız gibi sıcak bir kahve 
ile rahatlayabilirsiniz. Tüm bunların 
nasıl hayata geçirmenin teknik detayları 
içinse küçük bir araştırma yapmanızı 
da öneririz.

KIŞ TEKNOLOJİLERİ | Kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak akıllı ev çözümleri
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Telefon görüşmeleri için akıllı eldiven
Biri bize, baş parmağımız ve serçe parmağımız ile yap-

tığımız o telefon görüşmesi işaretinin gerçekten telefon 
işlevini göreceğini söylese bunun bir şaka olduğunu dü-
şünürüz. Ama gerçek. Geliştirilen Bluetooth teknolojili 
eldiven sayesinde gelen aramayı telefonu cebimizden 
çıkarmakla uğraşmadan yanıtlamak mümkün. Hi-Call 
ismini taşıyan bu ürün baş ve serçe parmak uçlarındaki 
hoparlör ve mikrofon sayesinde Bluetooth üzerinden 
ses aktarımı yapabiliyor. 

İmdadınıza Koşacak Kış Teknolojileri | KIŞ TEKNOLOJİLERİ

Teknoloji dünyasının son yıllardaki trend 
konularından biri de giyilebilir teknolojiler. Sanal 
gerçeklik kaskları, akıllı gözlükler, simultane çeviri 
kulaklıkları en ünlü giyilebilir teknoloji ürünleri olsa 
da kış mevsimleri için geliştirilmiş görece daha 
basit teknolojiler hayatımızdaki yerini daha hızlı 
bir şekilde artıracak gibi görünüyor. Bu yazımızda 
yaratıcı ve etkili kış teknolojilerine yakından 
bakacağız.

İMDADINIZA KOŞACAK 
KIŞ TEKNOLOJİLERİ

KIŞ TEKNOLOJİLERİ | İmdadınıza Koşacak Kış Teknolojileri
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Akıllı el ısıtıcısı
Çoğu kişi hayatı zorlaştırdığı gerekçesi ile eldiven 

kullanmak istemiyor. Bugüne kadar bu özgürlüğün 
bedeli üşümekti ancak artık akıllı el ısıtıcıları var. 
Küçük bir bilgisayar faresi boyutunda olan bu el ısı-
tıcılar hem kendi üstündeki butonlarla hem de mobil 
uygulamalarla yönetilebiliyor. Bu sayede elleriniz bir 
işle uğraşmadığınız her an sıcak kalabiliyor.

İmdadınıza Koşacak Kış Teknolojileri | KIŞ TEKNOLOJİLERİ

Isıtıcılı çorap
Dürüst olalım, kimse bir 

çorap için yüksek bir bütçe 
ayırmak istemez. Peki ya satın 
alacağınız çorabın her hava 
koşulunda ayaklarınızı sıcacık 
tutacağına emin olsanız? USB 
arayüzü üzerinden şarj edi-
lebilen bu çoraplar gün boyu 
ayağını sıcak tutabiliyor. 5 volt 
ile şarj edilebilen çoraplar kla-
sik bir telefon adaptörü ile şarj 
edilebiliyor. Üretici firma bu 
çorapların 10 saate kadar kesin-
tisiz çalışabileceğini söylüyor.

KIŞ TEKNOLOJİLERİ | İmdadınıza Koşacak Kış Teknolojileri
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SAMSUNG Galaxy S20 FE    
Bir diğer önerimiz ise orta-üst 

segmentten geliyor. Samsung Galaxy 
S20 FE modeli ile hem tasarımsal 

hem de donanımsal olarak 
kullanıcılarını tatmin edebiliyor. 

Samsung Galaxy S20 FE farklı renk 
seçenekleri ile de farklı kullanıcı 

beklentilerini karşılayabiliyor.

İmdadınıza Koşacak Kış Teknolojileri | KIŞ TEKNOLOJİLERİ

Bluetooth kulaklıklı bere
Tam kablosuz kulaklıklar kablolu kulaklıkların 

yerini hızlı bir şekilde alıyor. Ancak özellikle kış 
aylarında bir tam kablosuz kulaklığı kapşon veya 
bere ile kullanmak zorluk yaratabiliyor. Bu noktada 
aynı ses performansını vermese de alternatif ürünler 
yer alıyor. Bunlardan biri de Bluetooth bağlantılı 
bere. Bu bere sayesinde konforlu bir şekilde müzik 
dinlemeniz mümkün.

KIŞ TEKNOLOJİLERİ | İmdadınıza Koşacak Kış Teknolojileri
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Duruş bozukluğu için egzersizler | EVDE YAŞAM

Koronavirüs salgını hepimizi evlere kapattı. 
Bu süreçte ofi slerde, sınıfl arda ya da toplu 
taşımada neredeyse kronikleşen duruş 
bozukluklarından kurtulabiliriz. Rutin hale 
getirilecek bazı egzersizlerle birlikte duruş 
bozukluklarını düzeltebilirsiniz. 

DURUŞ 
BOZUKLUĞU İÇİN 
EGZERSİZLER

EVDE YAŞAM | Duruş bozukluğu için egzersizler
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E
gzersiz yaparken duruşunuzu düşünmeyebilirsiniz ancak 
gerçek şu ki bazı egzersiz türleri duruşunuzu diğerlerinden 
daha iyi düzeltmeye yardımcı olur. Pek çok kişinin endişesi 
günlük sporunda genellikle kaç kilometre yürüyeceği veya 

ağırlık kaldırma becerisini nasıl geliştireceği yönünde oluyor. 
Bu endişeler elbette önemli ancak pek önemsenmese de duruş 
egzersizleri de bir o kadar önemli. 

Bazı egzersizler duruşa odaklanır. Örneğin pilates ve yoga 
gibi aktif çalışma pratiği geliştiren egzersizler kasları dengeli 
çalıştırmaya ve duruş bozukluklarını önlemeye yardımcı oluyor. 

Kapı kirişlerini kullanmak ile başlayalım
Karantina günlerinde evde vakit geçirirken, kapı eşiğinden 

yararlanabilir ve basit bir egzersiz ile duruş bozukluğunu iyileş-
tirmeye başlayabilirsiniz. Öncelikle üstünüze kollarınızı rahat 
ettirebileceğiniz bir kıyafet giyin, daha sonra kapı eşiğine geçin 
ve kollarınızı yukarı doğru kaldırın. Kollarınızı dirseklerinizden 
bükün ve avuç içlerinizi dirsekleriniz duvara değecek şekilde 
konumlandırın. Karşıya bakın ve dik durmaya çalışın, burada 
belinizi bükmeden karşıya doğru gidebildiğiniz kadar gidin. 
Kendinizi zorlamayın bu daha ilk aşama bu yüzden yorulduğu-
nuzu hissedene kadar tekrar edin.

Yere yatmanın zamanı geldi
Yumuşak bir zemine (matınız varsa mat yoksa halının üstüne) 

uzanın. Uzandığınız zeminde sırtınızın altına bir havlu koyun, 
avuç içleriniz tavana bakacak şekilde kollarınızı dirseklerinizden 
bükerek başınızın iki yanında konumlandırın. Bacaklarınızı ise 
dizinizden bükerek ayak tabanlarınızı yere basacak şekilde du-
run. Kalçanızı yukarı kaldırın birkaç saniye beklemeye çalışın, 
bu hareketin ardından ise belinizi yavaşça indirin.

Hazır yerdeyken, devam edelim
Yeniden pozisyon alıyoruz. Belinizden dizinize kadar olan 

bölüme hafif bir yükseklik koyun. Battaniye veya havlu kulla-
nabilirsiniz. Kollarınızı dirsekten bükerek başınızın iki yanında 
konumlandırın. Ardından yavaşça sağınıza doğru dönün ve 
bacaklarınızı dizinizden bükün. Sol kolunuzu yavaşça sırtınızın 
arkasına getirin ve 10 saniye kadar bekleyip kolunuzu yavaşça 
eski haline getirin. Sol tarafa dönerek aynı egzersizleri yapmaya 
devam edin. 

Boyun egzersi
Boyun egzersizi omurgayı hedef aldığı için, bütün bedeni 

rahatlatmak mümkün. Sırtınızı ve başınızı duvara yaslayın ve 
dik durmaya çalışın, daha sonra başınızı aşağı ve arkaya doğru 
hareket ettirin. Boynumuz çok hassas bir bölgedir bu nedenle ya-
vaş yapmaya çalışın ve en az 15 kez tekrarlayın. Zorlandığınızda 
bırakın. Bu egzersizin ardından boynunuzu bir sağ omzunuza 
düşürün, bir sol omzunuza... Burada yarım daireler çizin ve 
rahatlamaya çalışın. 

Sona doğru yaklaşıyoruz
Duvarın önünde durun ve sırtınızı yaslayın. Kollarınızı iki yana 

açın. Ardından kollarınızı eklem yerlerinden kıvırarak yukarıya 
doğru hareket ettirin. Omurganız ve başınız dik bir şekilde karşı-
ya bakın. Ardından kollarınızı yavaşça yukarı doğru kaldırın ve 
indirin. Bu egzersizi 2 set halinde birkaç kez tekrarlamaya çalışın. 

Hem hareketsiz kalmamış hem de omurgamızı rahatlatmış 
olduk. Bu tarz egzersizleri her gün düzenli olarak yapmak duruş 
bozukluklarınızı aşmayı kolaylaştıracaktır.. 

Duruş bozukluğu için egzersizler | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Duruş bozukluğu için egzersizler
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Birkaç yıl önce, insanların birçoğu evden çalışmayı 
tercih eden serbest çalışanları(freelance) çok da 
ciddiye almıyordu. Bununla birlikte, koronavirüs 
salgını nedeniyle artık pek çok iş kolu evden çalışma 
sistemine geçti. 

EVDEN ÇALIŞARAK PARA 
KAZANABİLECEĞİNİZ 
İŞLER

Evden çalışarak para kazanabileceğiniz işler | EVDE YAŞAM

realme Buds Air Kablosuz Kulaklık
Toplantılara evden katılmak son 
dönemin en renkli ritüellerinden. 
Bu toplantılarda özgür hareket 
edebilmek ve havalı görünmek 
için realme Buds Air tam kablosuz 
kulaklıkları tercih edebilirsiniz.

EVDE YAŞAM | Evden çalışarak para kazanabileceğiniz işler
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sitelerde satabilirsiniz. Buraya girdiğinizde 
halihazırda mantı, yaprak sarma ve sigara 
böreği satışları yapan satıcıları görebilir-
siniz. Kendinize güveniyorsanız, neden 
bu satıcılardan olmayasınız?

7) Instagram üzerinden para kazan-
mak: Uzun yıllardır Instagram üzerin-
den para kazanmak mümkün. Burada 
açacağınız işletme hesapları yapacağınız 
satışlar veya sadece yapacağınız kaliteli 
paylaşımlarla takipçilerinizi artırabilir ve 
reklamlar üzerinden para kazanabilirsiniz. 

8) Fotoğrafçılık: Son dönemde özellikle 
ürün fotoğrafçılığı da evden yapılabilen 
meslekler arasında. Doğru bir aydınlat-
ma ve bir beyaz stand ile sizde e-ticaret 
sayfaları ve Instagram’da karşınıza çı-
kan fotoğraf lar gibi ürün fotoğraf ları 
çekebilirsiniz.

9) İkinci el ürün satışları: Bunlar için 
özel olarak geliştirilen bazı uygulamalar 
bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde 

dolabınızda artık giyme-
diğiniz bazı parçaları 
rahatlıkla satabilirken, 
telefon, bilgisayar gibi 
teknolojik ürünleri de 

satabilirsiniz. 

Evden çalışarak para kazanabileceğiniz işler | EVDE YAŞAM

Ö
ğretmenler evden çevrimiçi ders-
ler verirken, mühendisler evden 
yazılımsal açıkları bulmaya, gra-
fik tasarımcılar tasarımlarını 

yapmaya ve gazeteciler de röportajlarını 
evden yapmaya başladı.  Ancak bunların 
yanında bir de işsiz kalanlar, öğrenciler 
ya da evdeyken ek işler yapmak isteyenler 
bulunuyor.

Farklı iş kollarından hemen hemen her 
şirket, sanal ofisler kurmak için kendisini 
dönüştürüyor ve bunun da ötesinde, ev-
den çalışma fırsatları sağlamak için yeni 

yollar arıyor. Apple, Amazon, Facebook ve 
Google gibi şirketler farklı evden çalışma 
metodlarını hayata geçirmeye başladı. 
Bununla birlikte salgın aslında çevrimiçi 
işlerin bir ofiste oturarak yapılan diğer 
işler kadar önemli olduğunun görülme-
sini de sağladı. 

Kişiler evden çalışarak ofiste çalıştığı 
kadar verimli olabilir ve benzer mik-
tarda(hatta bazen daha fazla bile) para 
kazanabilir, profesyonelce büyüyebilir 
ve tüm bunları da ev konforunda kendi-
ni disipline ederek yapabilir. Öncelikle 
uzmanlık gerektirmeyen ve çoğu kişinin 
kolaylıkla yapacağı işlere bir bakalım:

1) Deşifre yapmak: Şirketlerin ba-
zıları angarya olarak gördükleri bazı 
videoların metin haline getirilmesini 

ister. Bunun yanı sıra bazı röportaj-
ların deşifre edilerek yazılı bir metne 
dönüştürülmesini de isteyebilir ve 
bunun için de freelance olan kişilerle 
çalışmayı tercih ederler. İşte burada 
devreye siz girebilirsiniz. İnternet 

üzerinden araştırdığınız takdirde bu 
tip  işler bulabilir ve para kazanmaya 
başlayabilirsiniz. 

2) Çağrı merkezlerinde evden ça-
lışmak(home agent): Bazı şirketler bu 

sisteme geçti ve artık evden de bu 
işi yapabilirsiniz. 

3) Sanal asistanlık: Örneğin, bir yöne-
ticinin bütün işlerini takip edecek yani 
bir nevi asistan olacaksınız diyelim. Bu 
iş ile evden çalışarak toplantılarını, yap-
ması gereken günlük işleri ve varsa sosyal 
medya hesabı gibi işlerinin asistanlığını 
yapabilirsiniz. 

4) Online anketçilik: Bu yolla da in-
ternet üzerinden anket doldurarak para 
kazanmanız mümkün. Pek tabii kayda 
değer bir sonuç alabilmeniz için gün 
içinde çok fazla adette anket doldurmanız 
gerekebilir.

5) Veri ya da içerik girişi: Bu işte, ya-
ratıcı metin yazarlığından ziyade size 
verilen bilgileri panele girmeniz isteniyor. 
Özellik e-ticaret platformları bu alanda 
oldukça sık personel arayışı içine giriyor.

6) Evde yemek yapmak ve bunları in-
ternet üzerinden satmak: Eğer yemek 
yapmayı seviyorsanız ve bu sayede para 
kazanmak istiyorsanız, bu tam size göre. 
Yaptığınız yemekleri Sahibinden.com gibi 

EVDE YAŞAM | Evden çalışarak para kazanabileceğiniz işler
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İkonik ve gerçek tarif: San Sebastian Cheesecake | MUTFAKTA YAŞAM

Alametifarikası sadeliğinde yatan San Sebastian 
Cheesecake İspanya’dan çıktığı yolcukta 
dünyanın pek çok yerini gezen bir tatlı oldu. Sade 
görüntüsünün yanında oldukça lezzetli olan bu 
tatlı, Türkiye’de de çok sevilen bir cheesecake 
haline geldi. Farklı şekillerde sunulan San Sebastian 
Cheesecake, kısa süre içinde gönülleri fethetmeyi 
başardı. Bu basit ve sade görünen tatlının aslında 
dikkat edilmesi gereken bir pişirme süreci var.

İKONİK VE 
GERÇEK TARİF: 
SAN SEBASTIAN 
CHEESECAKE 

MUTFAKTA YAŞAM | İkonik ve gerçek tarif: San Sebastian Cheesecake 
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ARZUM AR1026 Prostick 1000 
Multi Blender Seti
Mutfakta en çok efor harcadığınız 
süreçler genelde bir şeyleri çırpmak 
veya yoğurmak oluyor. Farklı çırpma 
başlıkları ile Arzum’un  AR 1026 
Prostick modeli burada en büyük 
yardımcınız olabilir.

Yeni yılda farklı bir tatlı denemeye ne dersiniz? | MUTFAKTA YAŞAM

Orijinal San Sebastian 
Cheesecake tarifi      
Malzemeler
1 kg krem peynir
7 yumurta
400 gr şeker/yaklaşık 2 su bardağı 
1 yemek kaşığı un 
190 ml krema

Fırını önceden 220 derecede ısıtmaya başlayın.
Tüm malzemeleri büyük bir karıştırma kabına 

ekleyin ve karışım pürüzsüz ve kremsi olana ka-
dar elektrikli bir karıştırıcı, çırpma teli veya metal 
bir kaşıkla çırpın. 

Kelepçeli bir kek kalıbı yağlı kağıt ile kapla-
yın ve kenarlarından biraz dışarı taşacak şekilde 
hizalayın. Bu sayede yumuşak olan cheesecake’i 
kalıptan çıkartmak daha kolay olacak. 

Fırınınızın orta rafında en az 35 dakika ila 50 
dakikaya kadar pişirin(arada kontrol edilmesi ge-
rekiyor çünkü fırından fırına değişebiliyor) . Üst 
kısmının çok fazla yanmadığından emin olmak 
için arada kontrol etmeniz gerekiyor. 

Cheesecake kızardığında ve neredeyse yanma-
ya başladığında fırından çıkarın. Kek kalıbını 
hareket ettirdiğinizde cheesecake tek parça kalıp 
halinde hareket ediyorsa bu iş tamamdır!

San Sebastian Cheesecake fırından çıktıktan 
sonra yarım saat kadar oda sıcaklığında din-
lenmesi gerekiyor. Oda sıcaklığına gelince de 
soğuması için buzdolabına koyun. Birkaç saat 
buzdolabında durduktan sonra kesilmeye ve ser-
vis edilmeye hazır! Burada önemli noktalardan 
birisi de yağlı kağıt kalıbından ayırmadan di-
limleyip servis etmek daha sonra tekrar o kalıpla 
birlikte dolaba koymak. Aksi takdirde orta kısmı 
daha akışkan olduğu için güzel görünümünü kay-
bedebilir. Afiyet olsun!

S
an Sebastian Cheesecake’in hikâyesine önce 
bir göz atalım. 1959 yılında bir restoran olarak 
faaliyete geçen La Viña, yerel halkın gerçek-
ten çok sevdiği lezzetli yemekler hazırlıyordu 

ancak bir eksik vardı: Tatlı! Bunu Santiago Rivera 
ailesi restoranı devraldığında fark etti ve denemeye 
koyuldu. Bu tatlı bir diğer adıyla Basque Cheesecake 
olarak da biliniyor. 

Farklı cheesecake tariflerini deneyen Rivera, en 

sonunda bu çok sevilen tatlının çeşitli versiyonla-
rının en iyi kısımlarını tek bir cheesecake içinde 
birleştirmeye karar verdi. 

Ünlü San Sebastian Cheesecake bu şekilde doğdu. 
Farklı ülkelerden gelen turistler, gurmeler ve yemek 
yazarları bu cheesecake’in dünyaya yayılmasına öna-
yak oldu. Şu anda dünyanın pek çok yerine sosyal 
medyanın da gücüyle yayılan bu tatlı için tarifin 
yaratıcısının bazı tüyoları ve taktikleri bulunuyor. 

MUTFAKTA YAŞAM | Yeni yılda farklı bir tatlı denemeye ne dersiniz? 
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Lezzetli yumuşacık bir ekmeği 
evinizde yapmak istemez misiniz? 

Ya da lezzetli mi lezzetli bol 
çikolatalı ıslak bir kek? Hamur işi 
devreye girince ağızlar sulanıyor 

ve her aşaması eğlenceli bir 
mutfak serüveni başlıyor. 

Özellikle karantina döneminde hiç 
mutfağa girip ‘eline hamur mayası 

değmemiş’ kişilerinin elleri bile 
unlandı. Farklı türlerde hamur 

işlerinin teknolojik yardımcısı olan 
hamur yoğurma makineleri de bu 

süreçte dikkat çekti.

EN İYİ HAMUR 
YOĞURMA 

MAKİNELERİ

En iyi hamur yoğurma makineleri | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | En iyi hamur yoğurma makineleri
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En iyi hamur yoğurma makineleri | MUTFAKTA YAŞAM

E
lle yoğrulmuş bir hamur elbette lezzetli 
sonuçlar doğuruyor ancak kol gücü gerek-
tiren bu işlemler yorucu olabiliyor. Kıvamı 
tutturmak, farklı lezzetlerin püf noktalarını 

uygulamak gerekiyor. Bu noktada ‘tam kıvamında’ 
uğraşsız yoğurulmuş hamurlara ulaşmak için hamur 
yoğurma makineleri devreye giriyor. 

Arzum Hestia Multi Blender Set
Arzum’un bu setinin içinde yer alan hamur 

yoğurma aparatı sayesinde elinizle hamur yo-
ğurmaktan da kurtulmuş oluyorsunuz. 1.500 W 

maksimum gücü ve tırtıkla paslanmaz bı-
çak sayesinde pek çok işlem 

yapılabiliyor. Cihaz 
ile kahve ve baharat 
öğütülebiliyor. 

Bunun yanı sıra 
buz kırma ve hamur 

yoğurma aparatları da 
işleri kolay hale getiriyor. 

Dilimleme ve rendeleme yapmak 
için de ayrı aparatları bulunan 

Arzum’un bü ürününde paslanmaz 
çelik bıçaklar bulunuyor ve işiniz bittiğinizde 

kablonuzu saklayabileceğiniz bir yuva bulunuyor.  
Bu çoklu set 519 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcıların 
karşısına çıkıyor. 

KENWOOD Prospero Mutfak Şefi
Mutfak araç gereçlerinde premium 

ürünleriyle dikkat çeken Kenwood 
imzalı mutfak şefi de bu standart 
ile karşımıza çıkıyor. Cihaz ayar-
lanabilir 3 güç seviyesiyle birlikte 
geliyor. Farklı başlık ve aparatlar 
ile gelen bu ürün paslanmaz çelik 

bir gövdeye ve hazneye sahip. Ürüne 
bu özelliklere ek olarak, cam blen-
der, katı meyve sıkacağı, narenciye 
sıkacağı, 3 diskli 1,4 lt mutfak robotu 

eşlik ediyor ve istenildiğinde kıyma 
makinası dahi olabilen bu çok yönlü 

cihaz, minik tasarımıyla dikkat çekiyor. 
Çelik haznesine takılabilir olan karıştırıcıya ek 

olarak hamur yoğurucu ve çırpıcıya sahip olan 
makine, farklı pek çok aparata sahip olmasıyla öne 

çıkıyor. Ürüne sahip olmak isterseniz 2 bin 999 TL 
ödeme yapmanız gerekiyor. 

WMF Profi Plus Mutfak Şefi 
Biraz daha heybetli ve daha profesyonel bir 

deneyim sunan WMF imzalı bir hamur yoğu-
rucu ile devam ediyoruz. Bu cihaz YouTube’da 
izlerken dikkatlerimizi çeken ‘hamur yoğurma’ 
cihazlarına benziyor ve ayarladığınız zaman 
sizin yerinize dakikalarca yoğurma yapabili-
yor. Metal bir gövdeye sahip olan ‘mutfak şefi’ 
hareketli karıştırıcı özelliği ve yoğurma gibi iş-
lemleri yapabiliyor. Farklı başlıklarla farklı ürün-
lerin karıştırılmasını, yoğurulmasını sağlıyor. çok 
daha hassas karıştırılması gereken örneğin, ‘köpük 
yumurta aklarını’ içindeki havayı söndürmeden 
karıştırabiliyor. Bu ise sufle ve bulut omlet gibi 
tariflerde oldukça önemli bir detay. 

Şık detaylara ve büyük bir karıştırıcıya sahip 
olan cihaz, Güçlü 1.4 hp ve 1.000 Watt ile yüksek 
performanslı bir motora da sahip.  Karıştırıcı 
gövdeyi kaldırdığınızda otomatik ola-
rak kapanıyor ve ideal ağırlık 
dağılımı sayesinde yoğur-
ma işlemi sırasında hareket 
etmiyor. Diğer makineler 
gibi kablosunu bünyesinde 
barındırdığı haznesi sayesin-
de kablo muhafazası elektrik 
süpürgelerindeki gibi cihazın 
içinde oluyor. 8 farklı karış-
tırma hız ayarı sayesinde farklı 
hamurları hazırlamayı sağlıyor. 

Bunların yanı sıra pratik kat-
lama işleviyle çırpılmış yu-
murta akı, fındık veya meyve 
gibi malzemeler eşit 
olarak hamurun için-
de karıştırabiliyor. 
Karıştırma kolunu 
kaldırdığınızda 
güvenlik asistanı 
otomatik olarak 
mutfak şef ini 
kapatıyor. Ürün 
5 bin 349 TL’lik fi-
yata sahip. 

MUTFAKTA YAŞAM | En iyi hamur yoğurma makineleri
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Adobe Lightroom ile yapılabilecek 5 pratik işlem | OBJEKTİF

Sıradan bir fotoğraf birkaç fi ltre ve 
düzenleme ile mükemmel hale gelebilir. 
Bu noktada ücretli ve ücretsiz olmak 
üzere pek çok yardımcı uygulama 
bulunuyor. Biz bu yazıda sizler için 
Adobe Lightroom uygulamasını mercek 
altına alıyoruz. Uygulama mobil tarafta 
milyonlarca kullanıcıya sesleniyor ve 
ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor. 

ADOBE LIGHTROOM İLE 
YAPILABİLECEK 
5 PRATİK İŞLEM

OBJEKTİF | Adobe Lightroom ile yapılabilecek 5 pratik işlem
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Adobe Lightroom ile yapılabilecek 5 pratik işlem | OBJEKTİF

A
dobe Lightroom adından da anlaşılacağı üzere bir Adobe uygu-
laması. Hem masaüstü versiyonu hem de mobil versiyonu bulu-
nan uygulama ile  yapılan düzenlemeler sayesinde fotoğrafların 
çehresi değişiyor. Mobil uygulamasına özgü bazı pratik işlemler 

hakkında sizlere tüyolar vermeye geldik. Uygulama hem iOS hem de 
Android kullanıcıları için Adobe Lightroom Photo Editor olarak adlan-
dırılıyor. Uygulamayı indirmek ücretsiz ancak bazı çok detaylı ayarlar 
ücretli olabiliyor. Ancak yine de uygulamada yer alan düzenlemelerin pek 
çoğu ücretsiz sunuluyor. 

Lightroom’un mobil uygulamasındaki ayarlarda bazı terimler bu-
lunuyor:

Pozlama: Bu ayara fotoğrafın ışığını değiştirmek istediğimiz du-
rumlarda başvuruyoruz. 

Kontrast: Karşıtlık. Bu ayarda da renklerin birbirine olan zıtlığını 
ayarlayabiliriz. Bu ayarın azaltılması demek renklerin birbirine yak-
laşması demek. 

Açık Tonlar: Fotoğrafta vurgulanan ışıkların ayarlanabildiği kısım. 
Gölgeler: Fotoğraftaki gölgelerin ayarlandığı kısım. 
Beyaz Tonlar: Fotoğraftaki beyaz tonlarını değiştirebiliyorsunuz. 
Siyah Tonlar: Fotoğraftaki siyah tonlarla oynuyorsunuz.
Bu ayarlardan da anlaşılacağı üzere mobil uygulamaya yüklenen 

bu fotoğraflar üzerinde ışık, renk ve benzeri ayarlamaları kolaylıkla 
yapabiliyorsunuz. Peki Lightroom nasıl kullanılır?

OBJEKTİF | Adobe Lightroom ile yapılabilecek 5 pratik işlem
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Adobe Lightroom ile yapılabilecek 5 pratik işlem | OBJEKTİF

1Öncelikle fotoğrafta neyi vurgulamak istediğinizi seçmeniz 
gerekiyor. Eğer karanlığı vurgulamak koyu ve soğuk tonları 
fotoğrafa hakim kılmak istiyorsanız, Shadows ayarını artır-

manız gerekiyor. Uygulamada ayrıca renk ayarı bulunuyor. Bu 
ayar sayesinde fotoğrafın sıcaklığını, renk tonunu, canlılığını 
ve doygunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu ise sizlere mobil 
tarafta sunulan Lightroom’un en basit ve ‘fark yaratan’ özelliği. 

2Uygulamada bir diğer pratik ve kolaylık sağlayan özellik 
ise bir fotoğrafı düzenlediğiniz zaman bütün düzenleme-
lerini kopyalayıp başka bir fotoğrafta bu düzenlemeleri 

kullanabilmeniz. Bu sayede özellikle Instagram’da aynı tonda 
paylaşımlar yapmayı seviyorsanız, oldukça işinize yarayacaktır. 

3Fotoğrafınızı uygulamaya yüklediniz. Yukarıdaki aşama-
ları geçtiniz daha sonra ise efektler olarak adlandırılan 
sekmede doku, netlik, sis kaldırma, vinyet, orta nokta, 

geçiş yumuşatma, yuvarlaklık, açık tonlar, gren, boyut ve 
parlaklık gibi ayarlar bulunuyor. Bu sekmede en çok işimize 
yarayan ve ayarlandığında fark yaratan kısımlar, ‘doku, netlik 
ve gren’ oluyor. 

Düzenleme yapmak istediğiniz fotoğraf eğer detaylıysa, doku 
ayarlarını +20/25 civarına almak, netliği +50’nin üzerine çekmek 
ve gren ayarını +60 ve üzerine almak fotoğrafı çok daha başa-
rılı hale getirecektir. (Eğer detaylı obje fotoğrafı çekmişseniz). 
Bu ayarları tek tek deneyerek, çektiğiniz fotoğrafa uygun olan 
düzenlemeleri yapabilirsiniz. 

4Uygulamada düzenlemeleri kopyalayabildiğiniz için fo-
toğrafçıların ya da içerik üreticilerinin sunduğu bazı filtre 
ve ayarları da uygulama içinde kullanabilirsiniz. Telefo-

nunuza yapacağınız indirmelerle kolaylıkla bu düzenlemeleri 
kullanabilirsiniz. (Elbette güvenilir olan kişilerin dosyalarını 
indirmeniz gerekiyor)

5Yine uygulamada bulunan renk seçeneğinde ’karışım/mix’ 
bölümü yer alıyor. Bu bölüm sayesinde fotoğrafınızda yer 
alan renklerin tonlarını ayarlayabilir, ister daha koyu tonlu 

olmalarını ister daha açık tonlu olmalarını sağlayabilirsiniz. 
Mobil uygulamanın en avantajlı yani ise kesinlikle detaylı 

ayarlamaları kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabiliyor olmanız. 
Bu sayede fotoğraflarınız daha özgün hale geliyor. 

OBJEKTİF | Adobe Lightroom ile yapılabilecek 5 pratik işlem
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Kadraj ipuçları | OBJEKTİF

Çektiğimiz fotoğrafl arı baştan sona 
etkileyen, fotoğrafın etkisini güçlendiren 
en önemli değişkenlerden biri de kadrajdır. 
Fotoğrafınızın kadrajını yani görüntüyü 
içine aldığınız o sanal çerçeveyi, anlatmak 
istediğiniz vurguyu, göstermek istediğiniz 
objeyi öne çıkarmak için kullanacaksanız. 
Peki bu konuda bilmeniz gerekenler nedir?

KADRAJ İPUÇLARI

OBJEKTİF | Kadraj ipuçları
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Kadraj ipuçları | OBJEKTİF

K
abul edelim ki, bir zaman-
lar fotoğrafçılık sadece bu 
konuda uzman olmak is-
teyenlerin üzerine eğitim 

aldığı bir uğraşken, bugün hepimiz 
az çok temel fotoğrafçılık bilgisine 
sahip olmak durumundayız. Sosyal 
medya ve gündelik hayat fotoğraf 
temeli üzerinde yükseliyor ve dün-
yanın yeni düzeninden uzak kalmak 
istemeyen herkes nasıl daha güzel 
fotoğraflar çekebileceğini bilmek 
istiyor.

Etkileyici bir fotoğraf için birden 
çok değişkene özen göstermek ge-
rekir. Doğru ışık, doğru açı, doğ-
ru renkler, doğru kompozisyon ve 
doğru kadrajı bir araya getirmeniz 
beklenir. 

Diğer tüm değişkenlerin yanında, 
kadraj konusu da ayrıca bir özen ve 

dikkat gerektirir. 
Telefonlarda bile artık fo-
toğraf düzenleme uygula-

maları yaygınlaştığından 
beri insanlar kadrajı, fo-

toğrafı çektikten sonra, 
fotoğrafı kesip biçerek 

ayarlamayı daha pra-
tik bulmaya başla-

dılar. 

Crop işleminin çok basitçe uygu-
lanabilir, çok pratik bir işlem olması, 
insanlarda bu tür bir yanılsama 
yaratıyor.

Ancak kimi durumlarda, fotoğrafı 
kesmek, istemediğiniz unsurları 
kadrajdan çıkarmak için yeterli ol-
mayabilir ve bu durumda çok değerli 
bir anınız çöpe gidebilir.

Bu nedenle, kadrajı fotoğrafı çe-
kerken ayarlamanızı tavsiye ederiz. 
Böylece, daha sonradan çok daha az 
iş yüküyle karşılaşırsınız.

Hangi mecrada hangi 
kadraj kullanılır?
Fotoğrafı çekmeden önce onu 

hangi mecrada yayınlayacağınızı 
da tespit etmelisiniz. Intagram’da 
yayınlamak için fotoğraf çekiyorsa-
nız, kare fotoğraflar çekmek doğru 
olacaktır. Facebok’ta ise genellikle 
geniş fotoğraflar daha güzel görünür. 

Ayrıca, YouTube videolarınıza 
kapak fotoğrafı çekecekseniz de 
geniş yatay fotoğraflar amacınıza 
daha uygun olur. 

Mankenli çekimler için dik 
kadraj
Dik fotoğraflar ise, boydan insan 

fotoğrafı çekeceğiniz zaman, mo-
delinize odaklanmak için doğru 
tercih olur. Ancak iki üç kişiden 
fazla insanın yan yana geldiği fo-
toğraflarda, herkesi kadraja almak 
için mecburen yatay geniş bir kadraja 
ihtiyaç duyacaksınız.

Doğa fotoğraflarında 
yatay kadraj
Manzara fotoğrafları da söz ko-

nusu olunca, panoramik, geniş, ya-
tay kadraj çok daha çekicidir. Bir 
manzarayı dikey ve dar bir kadrajda 
yeterince anlatamayabilirsiniz hatta 
izleyicileri rahatsız bile edebilirsiniz.

Elbette, çektiğiniz fotoğrafta kad-
rajın hatalı olduğunu düşünecek 

olursanız, fotoğraf düzenleme 
uygulamalarıyla, fotoğrafı 

kesmek veya çerçeve atmak 
gibi küçük hilelerle kad-

raja müdahale etme 
şansınız her zaman 

olabilir. 

OBJEKTİF | Kadraj ipuçları
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Tasarımcılar için monitör tercihinde püf noktalar | SES VE GÖRÜNTÜ

Doğru monitörü seçmek gerçekten de 
önemli. Bu noktada monitör ihtiyacınız 
gerek iş için gerekse eğlence amaçlı olsun, 
doğru tercih ile satın alındığında uzun yıllar 
kullanabiliyorsunuz. Burada tasarım odaklı 
düşündüğümüz için renk aralığı ve ekranı 
geniş monitörlerin tercih edilmesi gerekiyor. 

TASARIMCILAR İÇİN 
MONİTÖR 
TERCİHİNDE 
PÜF NOKTALAR

SES VE GÖRÜNTÜ | Tasarımcılar için monitör tercihinde püf noktalar
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renkler soluk ve görüntü daha sanaldır. 
Ama renk doğruluğu ve gerçekçi görüntü 
avantajıyla tasarımcılar ve ofis çalışanları 
IPS panel monitör tercih etmelidir. 

Renk seçenekleri 
bir diğer kıstas
Tasarımcılar için oldukça önemli olan 

renk skalası, monitör tarafından da des-
teklenmeli. Profesyoneller için sunulan 
renk seçeneklerine odaklanması gereken 
kullanıcıların, bir monitörü alırken ürettiği 
renkleri, 8 bit renk derinliğine sahip stan-
dart monitörler yerine 10 bit monitörleri 
tercih etmeli. Bu sayede kullanıcılara 64 kat 
daha fazla renk sunuluyor ve 1.07 milyar 
farklı renk kullanıcının karşısına çıkıyor. 
Video içeriği üreten tasarımcılar içinse Rec. 

709 ve DCI-P3 standardını karşılayan bir 
monitör tercih etmek daha doğru olabilir.  

Ekran boyutu atlanmamalı
Kullanıcıların göz önünde bulundurması 

gereken kriterler arasında ‘boyut’ da geli-
yor. Boyut yapılan işi daha geniş ekranda 
görüp, detaylardaki hataları fark etmeyi 
sağlayabiliyor. Tek bir ekranın yeterli 
olmadığı durumlarda birkaç monitör ile 
çalışmak daha başarılı sonuçlara ulaşma-
yı sağlıyor. Çerçevesiz monitörleri tercih 
eden kullanıcılar ekran boyutu deneyimi 
noktasında da avantajlı oluyor. 

Farklı kullanımlara yönelik monitörler 
de bulunuyor. Dik konumdaki monitörler 
daha çok fotoğraf rötuşları, programlama 
veya CAD tasarımları alanında çalışmalar 
yapanlara avantaj sağlayacaktır. 

Göz sağlığına dikkat edilmeli
Karantina günlerinde evde daha çok va-

kit geçiren tasarımcılar da saatlerce ekran 
karşısında vakit geçiriyor. Hal böyle olunca 
göz sağlığına önem veren monitörleri seç-
mek önem arz ediyor. Mavi ışık filtresine 
sahip monitörleri seçmek bu noktada öne-
rilerimiz arasında yerini alıyor. 

Bunun dışında dikkat edilmesi gereken 
diğer noktalar:

-Yenileme hızının en az 60 Hz olması 
gerekiyor. Eğer bu monitörle oyun da oy-
namak istiyorsanız 144 Hz ve üstüne kadar 
yenileme hızlarını tercih edebilirsiniz.

-Bağlantı türü tarafında ise monitöre 
bağlayacağınız diğer cihazlara göre ihti-
yaçlarınız çeşitlenecektir. Bilgisayarınızın 
ve ekran kartınızın hangi bağlantı tür/
türlerini desteklediğini öğrenip ona göre 
monitör seçmelisiniz.

Tasarımcılar için monitör tercihinde püf noktalar | SES VE GÖRÜNTÜ

K
ullanıcıların ihtiyaçları göze alın-
dığında farklı tercihlere yönelik 
pek çok model bulunuyor. Biz de 
sizler için yapılan işleri daha ku-

sursuz hale getirecek monitör tavsiyelerini 
bir araya getiriyoruz. 

Öncelikle monitörün kullanım amacına 
göre seçilmesi gerekiyor. Kullanıcıların 

bu noktada çalıştırmak istedikleri 
programlar, bilgisayarın ne ka-

dar süre açık kalacağı ve buna 
benzer pek çok detayın de-
ğerlendirilmesi gerekiyor. 

İlk bakılması 
gereken şey: 
Çözünürlük
Tasarımcılar için en 

doğru monitör seçimi çö-
zünürlüğü yüksek olanlar 
olmalı. Yüksek çözünür-
lük çok daha keskin bir 
görüntü kalitesi sunarken, 

artık günümüzde standart 
olan 1920 x 1080 piksellik 

Full HD çözünürlük yerine 
tercih edilecek 3840 x 2160 
piksellik 4K çözünürlük, 

kullanıcılara özgürlük 
alanı sunuyor. Çözü-

nürlük kadar sunulan görüş 

açısı da bu noktada önemli. IPS teknolojisine 
sahip paneller, 178 derecelik açıyla bakıl-
dığında bile en doğru renkleri sunabiliyor 
olmasıyla dikkat çekiyor. 

IPS panel: İzleme açısı geniştir ve parla-
ma yapmamasıyla öne çıkar. Daha az güç 
tüketir, bu sayede daha uzun süre perfor-
mansı düşmeden açık kalabilir. Renkler 
daha canlı olduğu için tasarımcılar için 
tercih sebebi olur.  Daha gerçekçi görüntü 
verir. Eksi özellikleri yok mu? Elbette var. 
Bu monitörlerin tepki süresi uzundur ve 
diğer panel tipine göre pahalı olduğu için 
daha yüksek bir bütçe ayırmanız gerekiyor. 

TN panel: Yüksek yenileme hızı, düşük 
tepki süresi, daha fazla parlaklık, uygun 
fiyat ile IPS panelden öndedir. IPS e göre 

TP-LINK TL-WA850RE 
WiFi Menzil Genişletici 
Şayet evden çalışıyorsak performansımızdan 
ödün vermemek için internet bağlantımıza 
küçük yatırımlar yapmamız gerekecektir. 
TP-Link WiFi menzil genişleticileri bu 
noktadaki tüm ihtiyaçlarınızı giderebilir.

SES VE GÖRÜNTÜ | Tasarımcılar için monitör tercihinde püf noktalar
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Telefonunuzdaki, tabletinizdeki veya 
PC’deki görüntüyü, seyrettiğiniz 
fi lmleri, dizileri salonunuzdaki dev 
TV ekranına aktarmanız aslında çok 
kolay. Tek ihtiyacınız olan, kablosuz 
bir  görüntü aktarıcısı.

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ 
AKTARICILAR HAKKINDA 
HER ŞEY

Kablosuz görüntü aktarıcılar hakkında her şey | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Kablosuz görüntü aktarıcılar hakkında her şey
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Kablosuz görüntü aktarıcılar hakkında her şey | SES VE GÖRÜNTÜ

K
ablosuz görüntü aktarıcılar, bugün 
artık dijital cihazlar üzerinden 
TV’ye görüntü aktarmayı son 
derece kolay hale getiriyor. 

Aslında bir zamanlar Sony’nin öncülük 
ettiği DLNA (Digital Living Network 
Alliance) teknolojisi, cihazlar arasında 
görüntü aktarmak için standart bir çözüm 
olacak gibi görünse de bugün hala her 
cihazın DLNA standartlarını taşımaması 
nedeniyle, DLNA’yı kullanmak her zaman 
mümkün olmuyor.

Kablosuz görüntü aktarıcı cihazlar ise 
çok düşük bir maliyetle, evdeki televizyo-
numuza HDMI arayüzünden bağladığımız 
bir Wi-Fi cihazına, telefonumuzdan veya 
tabletimizden, ya da PC’den bağlanarak, 
mobil cihazın üzerindeki görüntüyü ve 
sesi televizyona aktarmamıza izin veriyor.

Bu teknoloji ilk kez ortaya çıktığında 
sadece Google Chromecast cihazıyla ve 
Google’ın belirlediği bazı kısıtlamalarla 
kullanmak zorundaydık ancak bugün 
çok fazla üreticinin, çok sayıda ürünü ile 
elimizde çok sayıda seçenek var. Her fiyat 
seviyesinden ulaşabildiğimiz bu cihazlar 
arasından seçim yapmadan önceyse şu 
detaylara dikkat etmemizde fayda var.

1Televizyonunuzun HDMI 
çıkışını kontrol edin.
Eğer televizyonunuz duvara sıfır yer-

leştirilmişse, arkasındaki HDMI çıkışına 
kablosuz görüntü aktarıcı cihazı doğru-
dan takmak için boşluk kalmayacaktır. 
Bu nedenle cihazla birlikte, televizyonun 
HDMI çıkışına uzanabilecek ve rahatça 
takılabilecek, köşeli bir HDMI kablosu 
işinizi kolaylaştıracaktır.

2Kullanma sıklığınızı 
değerlendirin
Alacağınız cihazı hergün kaç saat 

kullanacağınızı önceden tahmin etmek 
işinizi kolaylaştırabilir çünkü bazı görüntü 
aktarıcı cihazlar düşük fiyatlarıyla cazip 
görünürken, çok uzun saatler çalışma-
sı halinde çok ısınmak ve ısındıkça da 
yavaşlamak gibi rahatsız edici tepkiler 
verebilir. Öte yandan, günde birkaç saat 
film seyretmek, ailece bir arada otururken 
telefondan  görüntü aktarıp eğlenmek gibi 
hafif ihtiyaçlar içinse belki çok yüksek 
fiyatlı bir cihaza ihtiyacınız olmayabilir. 

3Cihazların özelliklerine 
dikkat edin
Satın alacağınız cihazın, sizin ihti-

yaçlarınıza ve kullandığınız ekosisteme 
uyumlu olduğunu kontrol etmeyi unut-
mayın. Örneğin, telefon ve tablette iOS 
cihazları kullanırken, iOS uygulaması 
olmayan bir görüntü aktarıcısı seçmek 
yanlış bir seçim olabilir. Ya da MacOS ci-
hazınızdan televizyona görüntü aktarmak 
istiyorsanız, seçeceğiniz cihazın MacOS 
desteği olduğunu da kontrol etmelisiniz.

4Cihazınızı aileniz için 
özelleştirin
Cihazınızı kullanmaya başladığı-

nızda, üreticiden gelen standart kullanıcı 
ismi ve şifreyi kullanacaktır. Bu durumda, 
evinizin dışından cihazın ağına ulaşabi-
len herkes, şifreyi tahmin ederek cihaza 
erişebilir. Daha güvenli bir kullanım 
deneyimi için, cihazın kullanım kıla-
vuzundaki yönergelere uyarak, görüntü 
aktarıcı cihazın şifresini değiştirmeniz 
doğru bir hareket olacaktır.

5Görüntüler yavaşlıyor ve 
takılıyorsa
Kablosuz görüntü aktarıcılarda 

görüntü aktarımını bir ucu TV iken di-
ğer ucu da mobil cihazınızdır. Eğer mo-
bil cihazınız kablosuz veri aktarım hızı 
yeterince güçlü değilse, yani cihazınız 
biraz eski bir modelse, bu da ekrandaki 
görüntünün donmasına, takılmasına, ya-
vaşlamasına neden olabilir. Bu durumda, 
mobil cihazınız üzerinde çalıştırdığınız 
videonun çözünürlüğünü düşürmeniz 
görüntünün normal hızına dönmesine 
yardımcı olabilir. Ya da daha nihai bir 
çözüm olarak, biraz daha güçlü, daha 
yeni bir mobil cihaz üzerinden görüntü 
aktarmayı tercih edebilirsiniz.

SES VE GÖRÜNTÜ | Kablosuz görüntü aktarıcılar hakkında her şey
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FARKLI BİR İŞLETİM 
SİSTEMİNE GEÇERKEN 
VERİ GÜVENLİĞİNDEN 

EMİN OLUN
Dijitalleşme her geçen gün hayatın merkezine yerleşiyor. 

Bu da sahip olduğumuz hemen her varlığın dijital ortamda 
saklanması haline geliyor. Bu varlık bazen manevi değeri 

yüksek olan bir fotoğraf, bazense bir fi nansal değer olabiliyor. 
Sahip olduğumuz tüm bilginin dijital ortama taşınması bazen 

dijital ortamda yeteri kadar özgür olmamızı engelliyor.

Farklı bir işletim sistemine geçerken veri güvenliğinden emin olun | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Farklı bir işletim sistemine geçerken veri güvenliğinden emin olun
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W
indows’tan MacOS’e ya da 
MacOS’ten Windows’a, hangi 
işletim sistemine geçerseniz 
geçin verilerinizi doğru bir 

şekilde yedeklediğinizden ve muhafaza 
ettiğinizden emin olmalısınız. 

Öncelikle sıklıkla kullandığınız prog-
ramlardaki projelerinizi yeni işletim sis-
teminizin destekleyeceği şekilde ‘’export’’ 
etmeli yani dışarıya çıkarmalısınız. Ar-
dından çevrimdışı ortamda muhafaza 
ettiğiniz bir kişisel veriniz varsa farklı 
bir metin dosyası açıp bilgilerinizi buraya 

aktarmalısınız.
Klasörlerdeki yığınlar arasında çok 

önemli dosyalar mevcut olabilir. Tüm 
dosyaları dilediğiniz gibi ayıkladıktan 
sonra izlemeniz gereken iki yol mevcut. 
Örneğin verilerinizi ortak dosya formatı 
ile biçimlendirilmiş bir harici diske akta-
rabilirsiniz. Ardından yeni bilgisayarınıza 
sıfırdan kurabilir ve bilgilerinizi buraya 
harici disk yardımı ile taşıyabilirsiniz.

Hepimizin sıklıkla kullandığı bir bulut 
depolama hizmeti mevcuttur. Dilerseniz 
ikinci bir seçenek olarak, bilgilerinizi bir 

bulut depolama hizmetine taşıyabilir, 
ardından yeni bilgisayarınıza buluttaki 
verilerinizi indirebilirsiniz. Eğer kişisel 
verileriniz sizin için çok önemliyse her 
iki yolu birden kullanmanız daha doğru 
olacaktır.

Tüm bunların dışında verilerinizin 
korunması adına Google Chrome üzerin-
den mevcut hesabınızla senkronizasyonu 
devreye alabilirsiniz. Bu sayede kredi 
kartı bilgilerinizden tüm diğer kriptolu 
bilgilerinize kadar her şey korumalı bir 
şekilde elinizin altında olacaktır.

Farklı bir işletim sistemine geçerken veri güvenliğinden emin olun | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Farklı bir işletim sistemine geçerken veri güvenliğinden emin olun
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STEELSERIES Rival 3 Wireless Mouse 
Başarılı bir oyun bilgisayarı toplamak pek tabii 

güçlü bir donanımdan geçer. Ancak oyun esnasında 
yüksek performanslı bir klavye vee mouse 

kullanmıyorsanız donanım için harcadığınız onca 
efor boşa gidebilir. Bu noktada STEELSERİES Rival 

3 tüm ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Ekran kartı savaşları kızışıyor | BİLGİSAYAR DÜNYASI

OYUNCU 
BİLGİSAYARI 
TOPLAMANIN 
PÜF NOKTALARI
Oyun bilgisayarları, hem kapasitesi hem de 
performansıyla gücünü hissettiren bir cihaz 
olmalı. Ancak, bir oyun bilgisayarı toplarken bazı 
detaylara dikkat etmelisiniz. İşte ipuçları:

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Oyuncu bilgisayarı toplamanın püf noktaları
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Oyuncu bilgisayarı toplamanın püf noktaları | BİLGİSAYAR DÜNYASI

O
yun bilgisayarı seçerken 
oyuncular daha çok güçlü 
işlemcilere ve ekran kartına 
odaklanırlar ancak gözden 

kaçan ve performansı doğrudan et-
kileyen asıl bileşenler RAM miktarı 
ve sabit disk teknolojisidir. 

RAM bileşeni, çoğu oyunsever 
tarafından dikkate alınan bir değer 
değildir ama RAM’i bir bilgisayarın 
bileşenleri arasında akan bilgi nehri-
nin ortasına yerleştirilmiş şişe ağızı 
gibi düşünmelisiniz. 

Bilgisayarın işlemcisi ve ekran 
kartı ne kadar güçlü olsa da o verileri 
işleyecek olan RAM yetersiz kalırsa, 
oyun bilgisayarı istediğiniz hızda 
çalışmayacaktır. O nedenle oyun 
bilgisayarı seçiminde veya bir oyun 
bilgisayarı inşa etmek istediğiniz-
de RAM miktarının önemini göz 
ardı etmek yerine mümkün olan en 
yüksek RAM miktarıyla cihazınızı 
çalıştırmak doğru karar olacaktır. 

Sabit diskler ise klasik döner par-
çalı hareketli disklerin yerine flash 

teknolojisi ile geliştirilmiş SSD (Solid 
State Disk) teknolojisine sahip olur-
sa, cihazınızın oyunları çalıştırma 
hızına çok büyük bir katkı yapacak-
tır zira RAM konusundaki şişe ağzı 
problemi, sabit disk konusunda da 
karşımıza çıkar.

Elbette çalıştırdığınız oyunlar, 
görsel etkileyiciliği kadar aynı za-
manda yüksek kaliteli sesler saye-
sinde zengin bir atmosfer kazanır. 
Ses efektleri, müzikler, diyalog ses-
lendirmeleri oyun severlerin, oyun 
deneyimlerini zenginleştiren çok 
güçlü bir etkiye sahiptir. Seslerini 
yeterince alamadığınız bir oyun, 
tüm seslerinden arındırılmış bir 
sinema filmi gibi, anlamsız kalacak-
tır. Dolayısıyla oyunlarınızın tadını 
güçlendirmek için yüksek kaliteli bir 
kulak üstü kulaklık tercih etmeniz 
de faydalı olur. Kulak üstü kulaklık 
hem dışarıdaki seslerin oyununuzun 
atmosferine karışmasını engellerken 
hem de ses efektlerini ve müzikleri 
daha kaliteli ve güçlü hissedebilme-

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Oyuncu bilgisayarı toplamanın püf noktaları

| | www.mediamarkt.com.tr 7978



niz için ideal ortamı sunar. 
Kulak üstü kulaklık, kulağınızı ra-

hatsız etmeyecek ergonomik bir yapıya 
da sahip olmalıdır. Fakat her kulaklığın 
her baş/kulak yapısına uyması da müm-
kün olmayabilir. Eğer kulaklığınızın ses 
kalitesinden ve teknolojisinden mem-
nunsanız ama uzun saatler boyunca ku-
lağınızda durması rahatsızlık veriyorsa, 
kulaklığınızın boyutlarına uygun farklı 
kulaklık süngerleri/kılıfları seçerek, ci-

hazın konforunu artırmanız da müm-
kün olabilir. Farklı ihtiyaçlara uygun 
olarak hazırlanmış kumaş, deri, sünger 
materyallerden oluşan kulaklık kılıfları 
hem kulak üstü kulaklığınızın ömrünü 
uzatacaktır, hem de kulağınızın rahat 
etmesini sağlayacaktır.

Oyunseverler için doğru mouse seçimi 
de çok önemli bir detaydır. Hem bileği-
nizin sağlığı hem de oyunları daha hızlı, 
daha kolay, daha etkin şekilde kontrol 

edebilmek için uygun oyuncular için özel 
tasarlanmış mouse’ları tercih etmenizi 
öneririz. 

Oyuncu mouse’ları  normal mouse’ların 
aksine, oyundaki pek çok detaya doğrudan 
mouse üzerindeki ek tuşlarla ulaşmanızı 
ve kontrol etmenizi kolaylaştırır. 

Ayrıca daha yüksek çözünürlüklü ha-
reket kabiliyeti sayesinde, ekrandaki im-
lecin ince detaylara hızlıca odaklanması 
mümkün olur. 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Oyuncu bilgisayarı toplamanın püf noktaları
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SAMSUNG 139 Ekran LED TV     
En yeni ve en popüler yapımları takip 
etmek elbette eğlenceli ancak tüm 
bunları 4K çözünürlükte bir LED 
TV ile yapmak paha biçilmez bir 
deneyime dönüşüyor. Samsung’un 
55TU8500 modeli de bunlardan biri.

Big Mouth | EĞLENCE DÜNYASI

HEPİMİZ ERGEN OLMADIK MI? 

Netfl ix her ay kütüphanesindeki içerikleri 
güncelliyor. Bunlar arasında çok fazla 
eleştiri alan yapımlar yer alıyor olsa 
da çok beğenilen ve kalitesinden taviz 
verilmeyen yapımlar da bulunuyor. 
Yetişkinlere yönelik olarak hazırlanan çizgi 
diziler arasında uzun zamandır dikkat 
çeken Rick And Morty, BoJack Horseman 
ve F Is for Family gibi yapımlara bir süre 
önce Big Mouth da eklenmişti. 

BIG MOUTH:
4. SEZON

EĞLENCE DÜNYASI | Big Mouth
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

B
ig Mounth her yetişkinin yaşadığı 
ve geçtiği ergenlik dönemini ol-
dukça eğlenceli, öğretici ve komik 
bir şekilde işliyor. Her sezon farklı 

konseptlerle ilerleyen dizi tam 4 sezondur 
kullanıcıları eğlendiriyor. 

Big Mouth; Nick Kroll, Andrew Gold-
berg, Mark Levin ve Jennifer Flackett 
tarafından Netflix çatısı altında oluştu-
rulan ve her sezonu 10 bölümden oluşan 
bir çizgi dizi. Dizinin; içerdiği dilin argo 

ağırlıklı olması,  cinsellik ve şiddet bulun-
ması sebebiyle 18 yaş ve üzeri izleyicilere 
hitap ettiğini belirtmeliyiz. 

Dizi temelde ergenliğe yavaş yavaş giren 
bir arkadaş grubunun yaşadıklarını konu 
ediyor. Dizinin bu kısmı gayet sıradan gibi 
durabilir ancak dizide karakterlerimize 
bir de ‘Hormon Canavarları’ eşlik ediyor. 

Verdikleri kararlarda insanları etkile-
yen hormon faktörüne gönderme yapan 
dizi, bu noktada absürt komediye kayıyor. 

Dizide Freddie Mercury gibi efsane isim-
leri farklı formlarda görmek de mümkün 
oluyor. Bu efsane isimler genellikle kendi 
tecrübelerini bölümün konusuna göre 
aktarıyor ve karakterlerimizi eğitiyor. 

Her sezon farklı konulara değinen ve yer 
yer dokunduran dizinin yeni sezonunda da 
eğlence ve komedinin ağırlıkta olduğunu 
söylememiz gerekiyor. Şaşkın karakterlerimiz 
ergenliklerini dibine yaşarken bize elimize 
abur cuburlarımızı alıp izlemek düşüyor.  
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Bütün oyun platformları için 2021 yılında yayımlanan oyun, 
serinin üçüncü ve son oyunu olarak kayıtlara geçiyor. 
Oyun IO Interactive imzalı olarak karşımıza çıkıyor ve 

odağına yine ‘suikastı’ alıyor. Hitman 3  Sony’nin PlayStation 
etkinliğinde duyurulmuştu ve meraklı bekleyiş başlamıştı. 

Oyun 2020 yılının son aylarında ön siparişe açılmıştı. 

SUİKAST DÜNYASINA 

İLE HIZLI BİR GERİ DÖNÜŞ

Hitman 3 | EĞLENCE DÜNYASIEĞLENCE DÜNYASI | Hitman 3
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O
yunda oyunseverlerin oldukça keyif alacağı 
farklı modların da yer aldığını belirtelim. 
Hitman 3’te bulunan hikâye modunun 
yanı sıra Elusive Targets, Sniper Assasin ve 

Contracts modları yer alıyor. Tahmin edebileceğiniz 
gibi hikâye modunda aslında Hitman oyuncuları-
nın aşina olduğu bir işleyiş bulunuyor. Oyunun asıl 
esprisi yeni eklenen üç mod ile daha iyi anlaşılıyor.   

Suikastçilerin ‘karanlık ve kanlı’ dünyasına daha 
yakından bakmayı sağlayan söz konusu hikâye 
modları boyunca farklı suikastler gerçekleştirmeniz 
gerekiyor. Ajan 47 ile oyuncular kontrolü tamamen 
ele alıyor. 

Oyunda yer alan modlarda 
yapılabilecekler:
Elusive Targets: Oyunseverlerin tamamen suikast 

yapması üzerine odaklı bir oyun modu. Yapılan söz-
leşmeli işlerle birlikte farklı hedeflerden kurtulmanız 
gerekiyor. Bu oyun modunda yeteneklerin tamamı 
sergilenebiliyor. 

Contracts Mode: Kontrat modunda ise daha çok 
oyuncunun kendi hedeflerini kendisinin belirlemesi 
bekleniyor. Yani bu modun, Elusive moduna göre 
daha serbest bir yapısı bulunuyor. 

Sniper Assassin: Bu oyun modunda bir alarm 
çalmadan görevleri bitirmek ve benzeri zorluk de-
recelerinde farklı görevler tamamlamak gerekiyor.

Hitman 3’ün PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox 
Series X, Xbox One, Google Stadia ve PC platformları 
için çıkış yaptığını belirtelim. Ancak bu yıla damga 
vuran Epic Games, PC tarafında Hitman 3 noktasın-
da da önemli bir adım attı. Bu noktada oyun 12 ay 
boyunca platformda ücretsiz olacak ve PC için başka 
bir yerden indirmek mümkün olmayacak. 

Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: OS 64 bit Windows 7
İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3 GHz veya 
               AMD CPU Phenom II X4 940
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 80 GB kullanılabilir disk alanı
Windows: Direct X11

Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: OS 64 bit Windows 10
İşlemci: Intel CPU Core i7 4790 4 GHz
Bellek: 16 GB RAM
Depolama: 80 GB kullanılabilir depolama alanı
Windows: Direct X11

EĞLENCE DÜNYASI | Hitman 3
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Hepsine yetecek bol bol 
yeriniz var.
Sınıfının en büyük net hacmine sahip Bosch XXL buzdolapları, 
VitaFreshplus tazelik sistemi sayesinde yiyecekleri 2 kata kadar daha 
uzun süre taze tutar.  Bol bol ve taze taze tüketin diye mükemmel 
saklama koşulları sunar. vwww.bosch-home.com.tr

*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.


