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SEVGİLİLER GÜNÜ  
Yeni yıl heyecanından sonra sıra Sevgililer Günü 
telaşında. Her sayısında teknolojinin nabzını 
tutan Mediatrend, 14 Şubat’a özel teknoloji 
dolu tavsiyeleri ile sizleri karşılıyor. Bu özel gün 
için hazırlıklara başlamadan önce sizler için 
hazırladığımız sayfaları incelemenizi tavsiye ederiz...
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Y
eni yıl heyecanın ardından sıra bu kez de Sevgililer Gü-
nü’nün tatlı telaşında. 14 Şubat’a sayılı günler kala biz de 
yeni sayımızda sizlere yardımcı olmak için Sevgililer Gü-
nü’ne özel tavsiyelerimizi hazırladık. Öyle ki Mediatrend 

Şubat sayısında en teknolojik hediye önerilerimiz ve 14 Şubat’ı en 
keyifli şekilde geçirmeniz için tavsiyelerimizi sizler için sıraladık.

Mobil Hayat köşemizde ise akıllı telefonunuz ile içinizdeki 
sanatçıyı keşfedeceğiniz mobil uygulamalara yakından bak-
tık, daha iyi bir batarya performansı için ipuçlarımızı sizlerle 
paylaştık. Mobil Hayat köşemizin bu ayki konuğu ise sosyal 
medyanın sevilen yüzlerinden biri, Zeynep Ece Akengin.

Her sayıda olduğu gibi Mediatrend, sizleri bir kez daha sıra-
dışı bir yolculuğa sürüklüyor. Bu sayımızda Türkiye’nin sokak 
lezzetlerine yakından bakacağız. Sokak lezzetleri demişken, 
Sevgililer Günü temalı bir cupcake tarifi paylaştığımız Mutfakta 
Yaşam köşemizi ziyaret etmeyi unutmayın.

Şimdi dilerseniz biraz da teknoloji dünyasının teknik derin-
lerinliklerine dalalım. Objektif köşemizde fotoğrafçılığa yeni 
başlayanlar için fotoğraf makinesi önerilerimiz makalemizi 
okumayı unutmayın. Bilgisayar Dünyası köşemizde ise akım 
dalgalanmalarına karşı bilgisayarınızı nasıl koruyabileceğinize 
ve sabit diskler hakkında dikkat etmeniz gerekenlere değinmek 
istedik. 

Evde Yaşam köşemizde ise sizleri üç boyutlu yazıcılara dair 
merak edilen soruların yanıtları ve bir oyuncu ortamı hazır-
layabileceğiniz ambiyans tavsiyeleri bekliyor.

Son olarak Mediatrend’in en ‘’eğlenceli’’ köşesinde piyasaya 
güçlü bir giriş yapan The Medium oyunu ve Amazon Prime 
Videos imzalı The Wilds dizisi konuk oluyor.

Şimdiden iyi okumalar dileriz...

MediaMarkt Türkiye
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TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 
SOKAK LEZZETLERİ

İstanbul: Islak 
hamburger
İstanbul’da sayısız sokak lez-

zetli bulunuyor ancak turistlerin 
yedikçe yemeye doyamadıkları 
lezzetlerden birisi ıslak hamburger 
olarak anlatılıyor. Islak hambur-
ger, hamburgerin üzerine şekerli 
domates sosu dökülerek sıcak bir 
büfede bekletilmesi ve doma-
tes sosunu iyice içine çekmesiyle 
hazırlanıyor. Bir yiyen bir daha 
yemek istiyor.

Türkiye’nin en güzel sokak lezzetleri | GEZİ

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 
SOKAK LEZZETLERİ
Mutfağı çok zengin olan Türkiye’de kimi zaman gözden kaçırılan 
sıradışı sokak lezzetleri de vardır. Ziyaret ettiğiniz neredeyse her 
şehrin kendine özgü bir veya birkaç sokak lezzeti olduğunu unutmayın. 
Başka bir şehri keşfe çıkmışken bu eşsiz lezzetleri de tatmadan 
dönmemenizi tavsiye ediyoruz.

GEZİ | Türkiye’nin en güzel sokak lezzetleri

| 76 | www.mediamarkt.com.tr



Afyon: Sucuk ekmek
Afyon’a gidip de sucuk yemeden 

dönmek olmaz ki zaten Afyon halkı 
da her köşe başında sucuk ekmek 
pişirerek turistlerin bu lezzetleri 
tatmasına yardımcı oluyor.

Antep: Nohut dürüm 
Antep’in ünlü kahvaltılığı nohut dürüm o 

kadar popüler bir sokak lezzeti ki, Antepliler 
her sabah nohut dürümlerini yemeden güne 

başlayamıyorlar. Bildiğimiz haşlanmış 
nohut, farklı baharatlar ve soslarla 
lavaş ekmeğinin içine sarılıyor ve 

harika bir lezzet oluşuyor.

Türkiye’nin en güzel sokak lezzetleri | GEZİ

Adana: Şırdan ve tost 
Adana’nın şırdanı meşhurdur ve yeme-

den dönmemeniz gerektiğini pek çok kez 
duymuşsunuzdur. Şırdanın ne olduğunu 
hala bilmeyenler için özet de geçelim. Geviş 
getiren hayvanların midelerinin son ve 
dördüncü bölümü olan şırdan,  temizlik 

aşamasının ardından, içine baharatlı pi-
rinç doldurulup dikilmesiyle hazırlanır. 
Bu dolma, salçalı suda pişirilerek servis 
edilir ve pratik bir şekilde elde yenir. 

Adana’da şırdanın dışında şu sıralar 
tostçular da çok popüler olmaya başladı 

ve bu tostçular, kendi spasyelitelerine 
göre farklı tariflerle tostlar hazırlıyorlar. 
Yumurtalı, kıymalı, sucuklu, domatesli, 
salçalı, baharatlı tostları deneyenler, bir kez 
daha yemek istiyor. Hatta bazı tostçuların 
önünde kuyruklar oluşuyor.

Çankırı: Yazma çöreği
Tuzlu ve cevizli bir çörek olan yazma çöreği Çankırı’nın favori 

sokak lezzetleri arasında yer alıyor. Son derece doyurucu olma-
sının yanında içerdiği bol cevizle de tadına doyum olmuyor.

Kahramanmaraş: 
Maraş Çöreği
Maraş’ta her çayın, sohbetin 

yanında tüketilen, fırından çık-
mış kıtır kıtır Maraş çörekleri, 
bol susam, süt, yoğurt, un ve 
irmik ile yapılıyor. Yalnız dik-
kat edelim, bir tanesi tek başına 
1000 kaloriye denk gelebiliyor.

GEZİ | Türkiye’nin en güzel sokak lezzetleri

| 98 | www.mediamarkt.com.tr



Antalya: Tırmis
Antalya’da sokaklarda satılan bir tür bakla tanesi olan Tır-

mis’i, İstanbul’daki buzlu bademe benzetebilirsiniz. Sarı renkli 
bu bakla taneleri son derece lezzetli olduğu kadar çok güçlü 
bir protein kaynağı olarak da vejeteryanların gözdesi olabilir.

Ayvalık: Ayvalık tostu
Namı bütün Türkiye’ye yayıl-

mış olsa da Ayvalık tostunun en 
güzel yapıldığı yer hala Ayvalık. 
İçi bolca salam, sosis ve sucukla 
doldurulan, kaşar, mayonez ve 
ketçapla basılan bu tost için özel 
olarak büyük tost ekmekleri de 
üretilir. Elbette, kolesterol so-
runu olanlar, diyabet problemi 
yaşayanlar için pek tavsiye ede-
bileceğimiz bir lezzet olmamakla 
beraber Ayvalık tostu hala Tür-
kiye’nin her yöresinde büyük 
beğeniyle tüketiliyor.

İzmir/Ege: Boyoz
Milföy hamuruna benzer bir hamurla sebze ve peynir gibi iç 

malzemeleri birleştiren İzmirlilerin boyozdan asla vazgeçeme-
diklerini duymuşsunuzdur. İzmir’i bırakıp başka şehre göçen 
İzmirlilerin adını sık sık özlemle andığı boyozu denemeden 
İzmir’den dönmemenizi tavsiye ediyoruz.

Türkiye’nin en güzel sokak lezzetleri | GEZİ

Edirne: Ciğer tava
Tabakta servis edildiği gibi 

ekmek arasında da tüketilebilen 
ciğer tava Edirne’deki ilk tada-
cağınız lezzetlerden olsun. Yurt 
dışından bile bu lezzeti tatmak 
için gelen turistler olduğunu da 
unutmayalım. 

GEZİ | Türkiye’nin en güzel sokak lezzetleri
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Akıllı telefonlar güne tam şarj 
ile başlasa dahi gün içerisinde 
kullanıcısını yarı yolda 
bırakabilir. Özellikle telefonu şarj 
edecek fırsat yoksa bu durum 
bir hayli can sıkıcıdır. Suç her ne 
kadar pilin performansına atılsa 
da aslında kullanıcıların cihazını 
yanlış kullanması da bu soruna 
neden olabilir. Peki Android ve 
iOS cihazların batarya ömrünü 
uzatmak için ne yapılmalı?

Akıllı telefonların pil performansını artıracak ipuçları | MOBİL HAYAT

AKILLI TELEFONLARIN 
PİL PERFORMANSINI 

ARTIRACAK İPUÇLARI

MOBİL HAYAT | Akıllı telefonların pil performansını artıracak ipuçları

| 1312 | www.mediamarkt.com.tr



APPLE iPhone 11   
Eğer telefonunuzu uzun 
süredir kullanıyorsanız, 

şarj problemleri yaşama-
nız olası. Yeni bir akıllı te-
lefon içinse iPhone 11, üst 

segment akıllı telefonlar 
arasında en dikkat çeken 

ürünler arasında…

Akıllı telefonların pil performansını artıracak ipuçları | MOBİL HAYAT

En güncel sürümleri 
tercih edin ve kullanmadığınız 
uygulamaları kaldırın
İşletim sistemleri kullanıcıların geri 

bildirimleri doğrultusunda cihaz perfor-
mansının en verimli şekilde kullanılması 
için sürekli olarak yazılım güncellemesi 
yayınlar. Hem işletim sisteminin hem de 
uygulamaların güncel sürümleri pilin 
daha efektif kullanılmasını sağlar.

Telefonun hafızasını gereksiz uygula-
malar ile doldurmak ve RAM’i zorlamak 
da batarya ömrünü kısaltan etkenlerdir. 
Bu nedenle kullanılmayan uygulamalar 
kaldırılarak telefonda yer açılmalıdır. Aynı 
zamanda uygulamaların arka planda ça-
lışması engellenerek de mevcut pil oranı 
daha verimli bir şekilde kullanılabilir. Ek 
olarak, pil performansını daha az tüket-
mesi için bazı uygulamaların geliştirdiği 
Go ya da Lite gibi sürümler de bataryanın 
performansına katkı sağlar. 

Telefon ayarlarınızı 
optimize edin
OLED ve AMOLED ekran teknolojili 

telefonlarda pil tasarrufu sağlamak için ci-
hazı karanlık modda kullanmak pil perfor-
mansında yüzde 25 iyileştirme sağlar. Pil 
tasarruf modları ise ayarları otomatik ola-

rak opti-
mize eder 
ve bildirim 
ile parlaklık 
gibi ayarları mi-
nimuma indirerek 
gün içerisinde batar-
yayı en verimli şekilde 
kullanma imkanı sunar. 

Bataryanın çabuk tü-
kenmemesi için kullanıl-
madığı zamanlarda Bluetooth, 
WiFi, Hücresel Veri ve GPS özelliklerini 
kapalı tutmak da etkili bir yöntemdir. 
Aynı zamanda titreşim ve zil sesi de güç 
tüketimine neden olduğu için gerekli ol-
madığı durumlarda kapatılabilir. Hareketli 
ve canlı duvar kağıtlarını tercih etmemek 
de pilin daha az güç harcamasını sağlar.  

Pil dolduktan sonra 
cihazı şarjdan çıkarın 
Gece boyunca tam doluluk oranıyla 

şarjda kalan telefonların bataryası zamanla 
özelliğini kaybederek şarjın kısa sürede tü-
kenmesine neden olur. Pilin doluluk oranı 

%100’e ulaştıktan birkaç dakika sonra 
cihazı şarjdan çekmek, pil ömrünü ko-
rumaya yardımcı olur.

Batarya ömrünü uzatan 
uygulamalar kullanın
Pil ömrünü uzatmak için uygulama-

ların performansını ve pil sağlığını ger-
çek zamanlı gösteren özel uygulamalar 
da oldukça etkilidir. Bunun için Dijital 
Denge, Battery Life Doctor, Kaspersky 
Battery Life: Saver&Booster ve DU Bat-
tery Saver gibi uygulamaları kullanmak 
faydalı olacaktır. 

MOBİL HAYAT | Akıllı telefonların pil performansını artıracak ipuçları
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AKILLI TELEFONUNUZ İLE 
İÇİNİZDEKİ SANATÇIYI 
KEŞFEDİN

VSCO
Doğal görünümlü efektler sunan VSCO, ayarlan-

mış filtreler aracılığıyla ya da ten renginden tonlama, 
kontrast ve kırpma gibi daha ince ayarlamaları ile 
fotoğraflara daha profesyonel bir görünüm kazandı-
rıyor. VSCO Montage özelliği ise videoları, resimleri 
ve şekilleri katmanlara ayırarak bir video hikayesi 
oluşturuyor. Aynı zamanda bir sosyal platform olan 
VSCO’da arkadaşlarınızla bağlantı kurabilir, ücretli 
üyelik ile tüm bu hizmetlerin premium haline de 
erişebilirsiniz.

Akıllı telefonunuz ile içinizdeki sanatçıyı keşfedin | MOBİL HAYAT

Sosyal medya profi linizin daha özgün görünmesini 
sağlamak için bir uzman dokunuşuna ihtiyacınız yok. 
Fark yaratan özellikleriyle öne çıkan mobil uygulamalar 
işlevsel kullanımı ile fotoğraf ve video düzenlemeyi 
pratik hale getiriyor. Siz de masaüstü uygulamaları kadar 
yetenekli olan bu uygulamaları kullanarak içinizdeki 
sanatçıyı ortaya çıkarıp sosyal medya hesaplarınızda 
daha yaratıcı fotoğraf ve videolar paylaşabilirsiniz.

AKILLI TELEFONUNUZ İLE 
İÇİNİZDEKİ SANATÇIYI 
KEŞFEDİN

MOBİL HAYAT | Akıllı telefonunuz ile içinizdeki sanatçıyı keşfedin

| | www.mediamarkt.com.tr16 17



ArtRage
Gerçek boyanın en gelişmiş simülas-

yonu olan ArtRage, dijital bir tuval ile 
yaratıcılığınızı ortaya çıkarıyor. Ne kadar 
boya kullandığınızı ve boyanızın ne kadar 

ıslak olduğunu bilen ArtRage, boyaları-
nızla oynama esnekliği sunarak içinizdeki 
sanatçıyı dışarıya yansıtıyor. Kağıdın 
pürüzlülüğüne bile hakim olan bu çizim 

uygulaması ile araçları kullanarak renk-
ler ve dokularla yaratıcı olmanıza olanak 
tanıyan sanatsal medyanın özelliklerini 
simüle edebilirsiniz.

Quik - GoPro Video Editor
Quik uygulaması ile sadece bir-

kaç dokunuşla harika videolar 
oluşturabilirsiniz. En sevdiğiniz fo-
toğraflarınızı ve video kliplerinizi 
seçtikten sonra Quik, güzel geçişler 
ve efektler ekleyerek her hareketi 
müziğin ritmine göre senkronize 
eder. Aynı zamanda GoPro çe-

kimlerinizdeki gülümseme, ses, 
hız, panoramik ve sabit çekim gibi 
verileri alarak harika anları seçmek 
için videoları analiz eder. Video 
hikayenizi tarzınıza uyacak şekilde 
yazı tipi, filtre, grafik ve müzik ile 
ayarladıktan sonra sosyal medya 
hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Akıllı telefonunuz ile içinizdeki sanatçıyı keşfedin | MOBİL HAYAT

InShot
Kullanımı kolay, kapsamlı ve ol-

dukça eğlenceli olan InShot video 
düzenleyici kırpma, kesme, birleş-
tirme ve hız seçenekleriyle videoları 
tasarlama imkanı sunuyor. Zaman 
çizelgesi özelliği sayesinde videoya 
eklenen metin ve emojiyi video ile 
senkronize etme de oldukça kolay. Vi-
deoya eklenebilen MP3 müzik, efekt 
ve seslendirmeler ile uygulamadaki 
filtreleri kullanarak yaratıcılığınızı 
videolarınıza taşıyabilirsiniz. 

Photoshop Express Photo Editor
Hızlı ve kolay fotoğraf düzenleyici Pho-

toshop Express, mobil cihaz üzerinden 
profesyoneller gibi fotoğraf düzenleme 
özellikleri sunuyor. Kullanımı oldukça 

kolay olan bu dijital stüdyoda ücretsiz 
fotoğraf efektleri ve düzenleme özellikleri 
bulunuyor. Fotoğraflarınızı metin, renk 
ve görüntülerle kişiselleştirerek resim 

kolajları oluşturabilir, hızlı düzeltmeler 
yaparak paylaşmaya değer anlarınızı 
mobil cihazınızdan pratik bir şekilde 
tasarlayabilirsiniz.

MOBİL HAYAT | Akıllı telefonunuz ile içinizdeki sanatçıyı keşfedin
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Zeynep Ece Akengin ve teknoloji | MOBİL HAYAT

Bildiğiniz gibi Mobil Hayat köşemizde 
her ay farklı bir ünlü konuğumuz 
ile teknoloji ve hayat üzerine keyifl i 
sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bu ayki 
konuğumuz ise güzelliği ile adından 
sıkça söz ettiren Zeynep Ece Akengin...

ZEYNEP ECE AKENGİN 
VE TEKNOLOJİ

MOBİL HAYAT | Zeynep Ece Akengin ve teknoloji

| | www.mediamarkt.com.tr 2120



Zeynep Ece Akengin’i tanıyabilir miyiz?
29 Temmuz 1993, Bursa doğumluyum. 

En çok merak edilenlerden biri aslen nereli 
oldugum.. Ailem Yunanistan göçmeni. 7 
yıldır İstanbul’da tek yaşıyorum. Bir çok 
farklı sektörde deneyimler yaşayıp, kendi-
mi bulmaya çalışırken dijital medyadaki 
paylaşımlarım insanların ilgisini çektiği 
ve bu alanda içerik üretmeye başladım. 
Yapmak istediğim iş her zaman kendim 
olabilmek, değişmemek, kurallara uymak 
zorunda olmamak ve özgür olabilmekti. 
Şuan istediğimi yaşıyorum diyebilirim..

Önce bir televizyon programı ile dik-
katleri üstüne çeken Zeynep Ece Akengin 
şimdilerde sosyal medya hesapları üze-
rinden binlerce kişiye ulaşıyor. Gelecek 
hedefleriniz nelerdir?

Çok uzun olmayan bir televizyon kari-
yerim oldu. Bir televizyon programında 
yer aldıktan sonra magazin programı 
sundum. O dönem Instagram hesabım 
yüz binlerce kişiye ulaşmıştı. Birden bire 
‘’Ben televizyonda ve göz önünde olmak 
istemiyorum’’ dedim .Radikal bir kararla 
sunduğum program bitince yeni teklifleri 
reddettim, yüz binlerce kişiye ulaşmış 
Instagram hesabımı tamamen sildim. 
Apayrı bir sektöre geçiş yapıp, uzun ve 
yorucu bir tempoda saatlerce çalıştım. 
Sonra sadece yakın çevreme açık bir Ins-
tagram hesabı kullanmaya başladım. Bir 
süre sonra hesabımı herkese açtım ve hızla 
büyüdüğünü farkedince hayatımın yönü 
de değişmeye başladı. 

Bunun devamını kendime ve çok daha 
fazla kişiye verimli olarak getirebilmeyi, 
bir sürü kişiye ulaşıp güldürebilmeyi, umut 
ışığı olabilmeyi, faydalı, işe yarar bilgiler 
verebilmeyi, dünyayı gezip merak ettikleri 
her şeyi sunabilmeyi, benim dünyama 
konuk olup biraz olsun kafa dağıtabilme-
lerini çok isterim. Hedefim bu anlamda 
milyonlarca kişiye ulaşabilmek...

Bir dönem oyunculuğa ilgi duyduğunuz 
söyleniyor. Yakın gelecekte planlarınız 
arasında oyunculuk var mı?

Sanırım bu benimle ilgili yanlış bilinen 
birçok şeyden biri :) Hayatımda hiç oyun-
culuk yapmak istemedim. Oyunculuğun 
bambaşka ve zorlu bir süreç olduğunu 
düşünüyorum. Eğitimini almadan ya da 
içinde o işe karşı bir aşk ya da hırs besle-
meden yapılabilecek bir şey değil.. Bir çok 
başarılı yapımcı, yönetmen, yapım şirketi 
tarafından çok cazip teklifler aldım (ki bu 
teklifler gelmeye devam ediyor) hepsi de 
çok iyimser ve sabırlı yaklaşıyorlar ama 
henüz ikna edebilen olmadı. 

Zeynep Ece Akengin ve teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Zeynep Ece Akengin ve teknoloji
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Zeynep Ece Akengin ve teknoloji | MOBİL HAYAT

Oyunculuk konusunda kendime pek 
inanamıyorum sanırım. Ya da bir şeyi 
yapacaksam, kusursuza yakını olmasını 
istiyor olduğum için çekiniyorum. Bu 
gidişata “Bir dur” demek adına artık 
kendime oyuncu koçu araştırıyorum. Bir 
süre eğitimimi aldıktan sonra projeleri 
değerlendireceğim...

Teknoloji ile aranız nasıl? Akıllı tele-
fon haricinde günlük hayatınızda hangi 
teknolojilerden yararlanıyorsunuz?

Teknoloji ile aram çok iyi . İşim tamamen 
telefon ve bilgisayarla olduğu için bu ikili 
vazgeçilmezim. Bunlardan sonra en çok 
kullandığım teknoloji, herkes çok şaşırsa 
da radyo. Radyosuz yaşayamam diyebili-
rim. Onun dışında televizyona çok ama 
çok nadir bakıyorum. PlayStation oyna-
maya bayılırım ve vazgeçilmezlerinden 

bir diğeri de çamaşır makinesi. Çamaşır 
yıkamak terapi gibi geliyor bana...

Peki, Zeynep Ece Akengin’in en çok 
kullandığı mobil uygulamaları sorsak?

En çok Instagram ve YouTube kullanıyo-
rum. Sonrasında Bundle, Twitter, Spotify, 
Whatsapp, Tezza gibi uygulamalarda en 
sık ziyaret ettiklerim arasında...

Sosyal medyada etki alanınız gelişi-
yor. Özellikle YouTube tarafında sizden 
yeni şeyler görme fırsatı yakalayabilecek 
miyiz?

Etki alanım genişledikçe motive olu-
yor ve daha fazlasını üretmek istiyorum. 
YouTube kendim olabildiğim ve bunu 
insanlara sunabildiğim, karşılığında güzel 
dönüşler aldığım bir platform. Yakın za-
manda yeni ve güzel videolarla geleceğim. :)

MOBİL HAYAT | Zeynep Ece Akengin ve teknoloji
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Apple Watch Series 6 
GPS 40MM    

Ekran/kasa oranı, inovatif 
özellikleri, renk seçenekleri ve 

sıradışı kayışları ile dikkat-
leri üstüne çeken Apple yeni 

akıllı saati Apple Watch Series 
6 sevgiliniz için en iyi hediye 

seçeneklerinden biri olacaktır.

En teknolojik sevgililer günü hediyeleri | SEVGİLİLER GÜNÜ

İçinde bulunduğumuz çağ 
teknoloji çağı olunca hediyeler 
de ‘akıllı’ olmaya başlıyor. 
Teknolojik ürünler hayatın bir 
parçası haline geldikçe çağa 
uygun olan bu hediyeler de 
hem kadın hem de erkekler 
için oldukça heyecan verici 
bir hal alıyor. Eğer ruh eşinize 
teknolojik bir hediye almak 
istiyorsanız fakat henüz karar 
veremediyseniz sizin için 
hazırladığımız birbirinden 
eğlenceli ve marifetli ürün 
tavsiyelerimize mutlaka göz 
atın!

EN TEKNOLOJİK 
SEVGİLİLER GÜNÜ 
HEDİYELERİ

SEVGİLİLER GÜNÜ | En teknolojik sevgililer günü hediyeleri
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Oyun 
konsolu
Evde daha 

f a z l a  z a ma n 
geçiri len bu-
günlerde oyun 
konsollarına 

olan talep faz-
lasıyla arttı. Oyun 

konsolu her ne kadar 
erkeklerin ilgisini daha çok 

çekse de oyun dünyasındaki çeşitlilik 
kadınları da bu eğlence dünyasına dahil 
ediyor. Yeni nesil konsollar güçlü grafik 
kartları ve işlemci hızları sayesinde sizi 
adeta oyunun bir parçası haline geti-
riyor. Birlikte oyun oynarken rekabet 
etmekten keyif alan ya da takım halinde 
başarmaktan yana olan çiftlerdenseniz 
bir konsol hediyesini seçenekler arasına 
mutlaka ekleyin.

Akıllı saat
Pandemi döneminde geçirilen hareketsiz 

günleri spor yaparak değerlendiren ya da 
sporu hayatın bir parçası haline getirenler 
için sağlık verilerini detaylı bir şekilde 
kaydeden akıllı saatler artık bir ihtiyaç 
haline geliyor. Akıllı saatler üstelik mesaj 
yanıtlama, arama gerçekleştirme ve bil-
dirimleri görüntüleme işleviyle de akıllı 
telefonlar için tamamlayıcı bir ürün olma-
ya başlıyor. Partneriniz teknolojiyi bütü-

nüyle yaşamak isteyenlerden ise veya bir 
spor dalıyla ilgileniyorsa iyi bir spor takip 
cihazı olan akıllı saate onun sağlığını 
emanet etmek çok incelikli bir hediye 
tercihi olacaktır.  

Kablosuz kulaklık
Trafikten spor ve günlük hayattaki 

kullanım alanlarına kadar kulaklık, gü-
nümüzde adeta bir uzuv işlevi görüyor. 
Son dönemlerde oldukça popüler olan 
kablosuz kulaklıklar ise ses kalitesi, ses 
ayarı, genişletilmiş mikrofon ve kontrol 
özellikleriyle müzik dinleme ve görüşme 
yapma deneyimini artırıyor. Son tekno-
lojiyle üretilen bu kulaklıklar, konforu ve 
uzun pil ömrü sayesinde gün içerisinde 
her an kulakta taşınabiliyor. Ses kalitesi 
yüksek bir kulaklık, müziksiz yapama-
yanlar veya gün içerisinde telefon trafiği 
fazla olanlar için hayatı kolaylaştıracak 
bir hediye.

Aksiyon kamerası
Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi 

olan aksiyon kameraları hareket halin-
deyken yüksek hızlı kayıtlar yapabiliyor. 
Vücuda, kaska ya da ekipmana sabitlene-
bilen bu kameraların sarsıntıyı önleyen 
özellikleri de bulunuyor. Böylelikle daha 
net görüntüler kaydedilebiliyor. Android 
ve iOS uygulamalarıyla uzaktan kumanda 
edilen aksiyon kameraları GPS özelliği 
sayesinde de yer, zaman ve rota bilgilerini 
saklıyor. Paraşütle atlamak, sörf yapmak ve 

bisiklet ile dağdan in-
mek gibi ekstrem 

sporlarda değişik 
ve aksiyonu bol 
anları ölümsüz-
leştirmek için bir 
aksiyon kamera-
sı hediye etmek 
mükemmel bir 
seçenek.

En teknolojik sevgililer günü hediyeleri | SEVGİLİLER GÜNÜ

Samsung Galaxy A71
8 çekirdekli Snapdragon 730 
işlemcisi, 8 GB RAM kapasi-
tesi ve toplam 4 arka kame-
rası ile orta segment akıllı 
telefonlar arasında en uygun 
modellerden biri olan Sam-
sung Galaxy A71 içinizdeki 
sanatçıyı keşfetmeye baş-
lamak için doğru bir adım 
olabilir.

SEVGİLİLER GÜNÜ | En teknolojik sevgililer günü hediyeleri
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Sevgililer Günü’nü daha eğlenceli hale getirecek teknolojiler | SEVGİLİLER GÜNÜ

Neredeyse bir yıldır gölgesinde yaşadığımız 
pandemi nedeniyle tüm özel günlerimiz ev 
ortamında düzenlediğimiz küçük etkinliklere 
sığmak durumunda kalıyor. Bu noktada uzakları 
yakın eden, evi eğlenceli bir ortama dönüştüren 
ise yine teknoloji oluyor. 14 Şubat Sevgililer 
Günü’nde de teknolojiden güç alarak keyifl i 
aktiviteler düzenlemeniz mümkün.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜ 
DAHA EĞLENCELİ HALE 
GETİRECEK TEKNOLOJİLER

SEVGİLİLER GÜNÜ | Sevgililer Günü’nü daha eğlenceli hale getirecek teknolojiler

| | www.mediamarkt.com.tr 3130



VR başlıkla dünya turu
Pandemi koşulları, malum. Öyle eski 

Sevgililer Günü ritüellerini yaşamak pek 
mümkün değil. Ama teknoloji ne güne 
duruyor? Sahip olduğunuz ya da bir gün-
lüğüne edinebileceğiniz bir VR başlığınız 
varsa, dünyanın farklı noktalarını sanal 
gerçeklik içerikleriyle gezebilirsiniz. Ger-
çek seyahatlerin yerini tutmasa da sanal 
gerçeklik, evimizde geçirmek zorunda 
olduğumuz bir özel günde iyi bir alter-
natif olabilir.

Co-Op oyunlarla birbirinize 
güç verin
Evet, çiftler genellikle bir konsolun 

başına birlikte geçip, kıyasıya rekabet 
etmeyi tercih etmezler. Ancak işbirliğiyle 
ilerlenen Co-Op oyunlar henüz çiftlerin 
çoğu tarafından keşfedilmemiş bir kate-
gori. Hele Unravel Two, Overcooked gibi 
yapımları tercih etmek Sevgililer Günü’nde 
çok daha hoş olabilir. 

Ambiyans ve müzik hazırsa 
dans başlasın
Bir konser salonu yetkinliğini evinize 

sığdırmak zor ancak doğru ambiyansı 
hazırlamak o kadar zorlu ve maliyetli bir 
süreç değil. Pratik bir şekilde bir ya da iki 
akıllı ampulü cihazlarınızla senkronize 
hale getirebilir ve birden konser ortamını 
evinize sığdırabilirsiniz.

Sinema salonunu evinize 
taşıyabilirsiniz
Çoğumuz ev sinema sistemleri ve iddi-

alı projeksiyon cihazlarını satın almayı 
planlamışızdır. 14 Şubat uzun zamandır 
planladığınız ev sinemasını hayata geçir-
mek için doğru bir tarih olabilir. Bu saye-
de hem uzun soluklu bir yatırım yapmış 
olursunuz, hem de Sevgililer Günü’ne 
farklılık katarsınız.

Sevgililer Günü’nü daha eğlenceli hale getirecek teknolojiler | SEVGİLİLER GÜNÜSEVGİLİLER GÜNÜ | Sevgililer Günü’nü daha eğlenceli hale getirecek teknolojiler
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Üç boyutlu yazıcılar ile evinizde harikalar yaratın | EVDE YAŞAM

Tarihin ilk üç boyutlu yazıcısı 1984 yılında üretildi. 
Günümüzdeki yazıcılardan farklı olsa da Chuck Hull of 3D 
Systems şirketi tarafından üretilen yazıcı, günümüzdeki üç 
boyutlu yazıcıların temelini attı.  2012 yılına geldiğimizde 
ise evlere kadar giren bu yazıcıların market hacmi 2.2 
milyar dolara erişti ve 2011 yılına göre yüzde 29’luk bir artış 
göstererek daha fazla kişiye ulaşmaya başladı.

ÜÇ BOYUTLU 
YAZICILAR İLE EVİNİZDE 
HARİKALAR YARATIN

EVDE YAŞAM | Üç boyutlu yazıcılar ile evinizde harikalar yaratın
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Üç boyutlu yazıcılar ile evinizde harikalar yaratın | EVDE YAŞAM

Ü
ç boyutlu yazıcıların evlere taşın-
masıyla farklı alanlarda kullanım 
örneklerini görmeye başladık. 
Yazıcıları ile amatör girişimler-

de bulunan binlerce kullanıcı, çocukları 
için oyuncaklar, evde kullanabilecekleri 
bardaklar, kaseler ve dekoratif pek çok 
ürünü basmayı başardı. Bunun yanı sıra 
profesyonel olarak bu alanla ilgilenenler 
kendilerini sanatsal eserler üretmeye bile 
verdi. Pratikte pek çok şekilde karşımıza 
çıkan üç boyutlu yazıcıların evdeki kul-
lanımlarına bir göz atalım. 

Evde kullanılacak pratik 
eşyaları basabilirsiniz
Aldığınız mobilyaların parçalarını üç 

boyutlu yazıcı ile basabilirsiniz. Küçük 
maliyetler gibi görünse de bu şekilde yüz-
lerce lira kar edebilirsiniz. Küçük vidalar 
ve parçaları bu şekilde basabileceğiniz gibi 
rengarenk telefon kılıfları ve giysi askıları 
gibi aslında küçük görünen pek çok ürünü 
yazıcı ile basabilirsiniz. 

Bir gelir kaynağına 
dönüştürmek mümkün
Öğrenme aşamasını geçtiyseniz ve ya-

ratıcılığınızı insanların bayılacağı şeyler 
yapmak için kullanabiliyorsanız, üç boyut-

lu yazıcılar aracılığıyla para kazanabilir-
siniz. Üç boyutlu baskılara olan talep her 
geçen gün artıyor. Zira üç boyutlu baskı 
yöntemi ile hem yaratıcı hem de dayanıklı 
ürünler ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak, 
üç boyutlu yazıcı servis merkezlerine 
olan talep de artıyor. Evden çalışıyorsa-
nız bu yolu kullanarak hem eğlenebilir 
hem yeteneklerinizi geliştirebilir hem 
de para kazanabilirsiniz. Becerilerinizi 
fotoğraf çerçevesi, anahtarlıklar ve müş-
terilerinizin talep ettiği diğer pek çok şeye 
dönüştürebilirsiniz. 

Üç boyutlu yazıcılar ile 
yaratıcılığınızı zorlayabilirsiniz
Evinizde değiştirmek istediğiniz bazı 

küçük detaylar bulunabilir ancak bunu 
her zaman internette ya da mağazalarda 
bulamayabilirsiniz. Bu noktada üç boyutlu 
yazıcı sayesinde aklınızdaki kapı kolunu, 
prizi, elektrik anahtarı gibi aksesuarları 
basarak evinizi istediğiniz tasarıma bü-
ründürebilirsiniz.

Üç boyutlu baskı için kendinizi 
geliştirin
Bir ev için üç  boyutlu yazıcı uygun 

bir fiyata satın alınabilir ancak 
bununla çalışmak için be-

lirli bir bilgi seviyesine sahip olmak gere-
kiyor. Kendiniz için bir tane satın almak 
istiyorsanız, çevrimiçi kurslar aracılığıyla 
üç boyutlu baskı hakkında bir ön hazırlık 
yapmalısınız.

Boş zamanınızı üç boyutlu baskı tekno-
lojisi hakkında daha fazla bilgi edinmeye 
ayırmaya kararlıysanız, karşınıza pek çok 
seçenek çıkacak. 

Bunun yanı sıra internette üç boyutlu 
yazıcılar için pek çok yazdırma ayarı 
bulunuyor. İstediğiniz parçalara göre 
aramalar yaptığınızda karşınıza ufku-
nuzu genişletecek web siteleri çıkacaktır. 
Hangi ürünle ilgili yazıcı ayarı ve dosya 
kodu istiyorsanız hızlıca edinip harekete 
geçebilirsiniz.

EVDE YAŞAM | Üç boyutlu yazıcılar ile evinizde harikalar yaratın
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OYUNCULAR İÇİN 
ÖNEMLİ BİR 
DETAY: 
AMBİYANS 

Rampage RM 33 Falcon X
Oyuncu ambiyansı için titizlikle 
çalışırken RGB efektli bir kulaklığa 
sahip olmadan olmaz elbette.Rampage’in 
RM 33 Falcon X modeli uygun fiyatı ile bu 
kategorideki en uygun ürünlerinden biri.

Oyuncular için önemli bir detay: Ambiyans | EVDE YAŞAM

Evimizde daha çok vakit geçirdiğimiz bu 
dönemde izlediğimiz içerikler ve oynadığımız 
oyunlardan daha güçlü deneyimler sunmalarını 
bekliyoruz. Yeni bir oyuna başlamadan önce 
içeceklerimizi hazırlıyor ve bir süreliğine kafamızı 
dağıtmak için koltuğumuza kuruluyoruz. Ancak 
yaşadığımız deneyimi daha güçlü hale getirecek 
ortam ambiyansını yaratmak için küçük 
yatırımlarla büyük sonuçlar alabileceğimizi 
gözden kaçırabiliyoruz. Bu yazımızda teknolojik 
dokunuzlarla ortam ambiyansını nasıl 
dönüştürebileceğinizi sizler için derledik.

OYUNCULAR İÇİN 
ÖNEMLİ BİR 
DETAY: 
AMBİYANS 

EVDE YAŞAM | Oyuncular için önemli bir detay: Ambiyans 
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Oyuncular için önemli bir detay: Ambiyans | EVDE YAŞAM

Akıllı ampullerle başlayalım
Akıllı ampuller sadece oyuncular için 

değil tüm kullanıcılar için güzel özel-
likler sunuyor. Öyle ki o günkü ruh ha-
linize göre ampul parlaklığını kontrol 
edebilir, geç saatlerde daha loş bir ortam 
oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte akıllı 
ampullerinizi oyuncu ekipmanlarınız ile 
senkronize hale getirip oyunun sesi veya 
sahnesine göre ışıklandırmayı anlık ola-
rak değiştirebilir ve oyunun atmosferine 
daha hızlı kapılmanızı sağlayabilirsiniz.

RGB aydınlatmalı oyuncu 
ekipmanları
Gerçek oyuncular dışında bu detaylar, 

çok önemli değilmiş gibi görülse de siz 
bir oyuna odaklandığınız esnada kul-
landığınız mouse ve klavyenin ışıkları-
nın oyunun atmosferine uygun olması 
yaşadığınız deneyimi daha güçlü hale 
getirmenizde önemli bir belirleyicidir. 
Özellikle üst segment oyuncu ekipmanları, 
akıllı aydınlatma ürünleriyle senkronize 
çalışabiliyor ve istediğiniz ambiyansı daha 
rahat oluşturabilmenize olanak sağlıyor.

Akıllı LED’leri unutmayalım
Ambiyans ürünleri denilince akla ilk ge-

len ürünlerden biri de akıllı özelliklere sahip 
LED şeritler oluyor. Bu LED’ler hem Google 
Asistant, Siri ve benzeri akıllı asistan des-

tekleri hem mobil uygulama entegrasyonu 
ile kolay bir şekilde yönetilebiliyor. Ayrıca 
akıllı ampulünüzle de kolayca senkronize 
hale gelen LED’ler evinizde harika bir 
ambiyans yakalamanız mümkün kılıyor.

Konsol oyuncularının işi daha 
kolay
Konsol oyuncularının diledikleri am-

biyansı yakalamaları çok daha kolay. Zira 
Philips’in Ambilight serisi akıllı televiz-
yonları, arka yüzeylerinde yer alan Hue 
LED’ler ile tüm odanın ambiyansını sah-
neye göre otomatik olarak ayarlayabiliyor. 
Bu deneyimi ek LED’ler ve akıllı ampullerle 
güçlendirebilmeniz de mümkün.

EVDE YAŞAM | Oyuncular için önemli bir detay: Ambiyans 
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Sevgililer Günü önceki yıllara göre çok daha 
farklı olacak. Geçen yılın 14 Şubat’ında tecrübe 

kazanan kişiler bu yılı çok daha keyifl i geçirmek için 
hazırlıklarına erkenden başladı bile. 

Biz de sizler için evde geçirilecek 
keyifl i bir Sevgililer Günü için 

görünüşüyle etkileyen ve 
tadıyla hayran bırakan bir 
cupcake tarifi  hazırladık. 

SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL 
PRATİK CUPCAKE TARİFİ

Sevgililer Günü’ne özel pratik cupcake tarifi | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Sevgililer Günü’ne özel pratik cupcake tarifi
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Klasikten şaşmayanlar için Buttercream Cupcake kreması   
Malzemeler
150 gram oda sıcaklığında tereyağı
300 gram pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya(şekerli vanilin de olur)
Bir çimdik tuz
3 yemek kaşığı süt

Türkiye’de pastacı kreması olarak da bilinen buttercream, 
kısa sürede hazırlanan ve yukarıdaki hazırladığımız kek ta-
rifine oldukça yakışan bir lezzet. Geniş bir kasede oda sıcak-
lığında beklettiğiniz 150 gram tereyağını güzelce çırpmaya 
başlayın. Bu işlemin ardından 300 gram pudra şekerini, 
vanilya ve bir cimdik tuz ile birlikte ekleyin, karıştırmaya 
devam edin. 

Kıvamı krema haline gelmeye başlayınca 
3 yemek kaşığı sütü ekleyin ve kısa bir 
süre daha karıştırın. Bu haliyle bile 
oldukça lezzetli ve güzel duran krema-

nın içine dilerseniz, Sevgililer Günü temasında kırmızı veya 
pembe gıda boyası ekleyebilirsiniz. Unutmadan söyleyelim 
bu kremayı sıkmak için bir sıkma kabı kullanabilirsiniz ya 
da yoksa temiz bir poşete bu karışımı doldurup alt kısmın-
dan kesip bir sıkma tüpü elde edebilirsiniz.

Kek ve kremayı hazırladıktan sonra dilediğiniz tasarımı 
hayata geçirmenizin zamanı gelmiştir. Dilerseniz Sevgili-
ler Günü temasına uygun çikolata soslu, çiçek desenli bir 

tasarımı tercih edebilir, dilerseniz mevyelerin yardımı ile 
kekinizi daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Ö
zel günlerde hediye almanın 
ötesinde el emeği göz nuru olan 
‘yenilebilen’ hediyeler çok daha 
değerli oluyor. Mutfağa girildi-

ğinde güzel kokular ile sevdiğiniz insan-
ları karşılamanın bir yolu olan lezzetli 
cupcake, süslemesinden krema harcının 
hazırlanmasına kadar aslında oldukça 
kolay bir tatlı. Biz de bu listede pratikliği, 
tadı ve hazırlanışı ile şaşırtan lezzetleri 
sizlerle buluşturuyoruz. Dilerseniz bu 
ağız sulandıran tatlının tarifine geçelim. 

Önce kekin nasıl hazırlanması 
gerektiğine bir bakalım:
Öncelikle klasik bir cupcake hazırlamak 

için ilk etapta ihtiyacınız olan malzemeler 
arasında, geniş bir kase, 160 gram un, 1 
çay kaşığı kabartma tuzu ve bir çimdik 
tuz var. Bu karışımı güzelce karıştırın. 

Bu esnada cupcake kağıtlarınızı hazırla-
mayı ve fırınınızı 170 derecede ısıtmayı 
unutmayın. 

Un karışımını iyice karıştırdıysanız 
köşeye ayırabilirsiniz. Ayrı bir kasede oda 
sıcaklığında beklemiş 115 gram tereyağını 
ve 150 gram şekeri güzelce çırpın. Bulut 
kıvamı elde edene dek, en az 5 dakika daha 
çırpmaya devam etmelisiniz. 

Ardından oda sıcaklığında beklettiğiniz 
1 adet yumurtayı ekleyin, çırpma işlemini 
sürdürmeye devam edin. Tüm malzeme-
ler güzelce karıştığında ikinci yumurtayı 
ekleyin ve güzelce çırpın.  Ardından bir 
paket toz vanilini ekleyip karışımı son kez 
iyice karıştırın. Ardından un karışımının 
içine yavaş yavaş ilave edin. Son olarak 
120 gram sade kefir ekleyin. Tüm mal-
zemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene 
dek çırpmaya devam edin. Hazırladığınız 

karışımı kalıplara paylaştırın. 
Kalıpların üzerinde bir parmak boşluk 

bırakmayı unutmayın, çünkü kekimiz 
şişecek ve bu noktada hacmi iki katına 
kadar çıkacak. Hazırladığınız kekleri 20-
23 dakika kadar pişirin. Fırından çıkar-
dığınız cupcakeleri süslemeye geçmeden 
önce oda sıcaklığında dinlendirin. Eğer iç 
dolgusu olmasını isterseniz kekinizi yuka-
rıdan kalem kalınlığında bir bölüm kesip 
çıkartın, içine ise aşağıdaki gibi hazırla-
dığınız lezzetli kremaları sıkabilirsiniz. 
Böylelikle hem üstünde hem de içinde 
krema dolgusuna yer vermiş olursunuz.  

Bu tarif klasik bir mini kek oluşturmak 
içindi. Eğer daha renkli bir kek elde etmek 
istiyorsanız, dilediğiniz renk gıda boyasını 
un ve sıvı karışımı birbirine karıştırmadan 
eklemeyi unutmayın. 

Sevgililer Günü’ne özel pratik cupcake tarifi | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Sevgililer Günü’ne özel pratik cupcake tarifi
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Akıllı çözümler hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor. 
Özellikle akıllı ev aletleri popülaritesini her geçen gün artırıyor çünkü 

bu tür akıllı çözümler günlük işlerin yükünü hafi fl eterek kendinize 
daha fazla zaman ayırmanıza olanak sağlıyor. Mutfaklardaki işleri 
kolaylaştıracak akıllı mutfak çözümleri de mutfağı eğlenceli hale 

getirerek hayatı pratikleştiriyor. Aynı zamanda evde olmasanız da bu 
cihazları uzaktan yöneterek gününüzü planlama özgürlüğü sunuyor. 

Mutfaklardaki bu teknolojik yardımcıları gelin birlikte keşfedelim…

TEKNOLOJİ 
MUTFAKLARI DA 

DÖNÜŞTÜRÜYOR

Teknoloji mutfakları da dönüştürüyor | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Teknoloji mutfakları da dönüştürüyor
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Teknoloji mutfakları da dönüştürüyor | MUTFAKTA YAŞAM

Gün başlamadan kahveniz hazır!
Tam otomatik kahve makineleri ile kahve 

keyfinizin nasıl ve ne zaman olacağını siz 
belirleyin. Wi-Fi teknolojili bu cihazları akıllı 
telefonunuz ile uzaktan yöneterek dilediğiniz 
kahveyi hazırlaması için ona komut gönderin. 
Siz hazırlanırken bu akıllı barista da sabah 
kahvenizi hazırlamaya başlasın!

Bulaşık yıkamanın ‘akıllı’ hali
Evden çıktıktan sonra akla gelen “Bulaşık 

makinesini çalıştırmış mıydım?” sorusu artık 
kafanızı meşgul etmesin. Uzaktan kontrol 
edilen akıllı bulaşık makinelerinin anlık 
durumunu öğrenmek için telefonunuzu 
kullanmanız yeterli. Eğer makinenizi ça-
lıştırmamışsanız da tek dokunuşla yıkama 
işlemini başlatabilirsiniz.

Daha fazla özgürlük ve esneklik 
sağlayan bir fırın hayal değil
Akşam yemeğinizi hazırladınız ve fırında 

dinlenmeye aldınız. Saat kaçta hazır olma-
sını istiyorsanız telefonunuz ile akıllı fırına 
pişirme komutunu verin. Mutfakta olmanı-
za gerek kalmadan bu akıllı yardımcı sizin 
için yemeği tam vaktinde pişirsin. Yanlış 
pişirme programı seçtiyseniz de dert değil, 
telefonunuzdan yapacağınız birkaç doku-
nuşla programı sonlandırabilir ya da pişirme 
ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Buzdolabınız her an yanınızda
Yeni nesil akıllı buzdolaplarındaki iç kame-

ra sistemi, eksiklerinizi henüz dışarıdayken 
akıllı telefonunuz aracılığıyla öğrenmenize 
yardımcı oluyor. Böylelikle evinize döner-
ken alışveriş listenizi belirleyip eksiksiz bir 
şekilde alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. 
Bu akıllı ürünler ayrıca buzdolabınızdaki 
ürünleri tanıyarak gıdalarınız için en taze 
saklama önerileri de veriyor. Böylelikle hem 
zamandan hem de paradan tasarruf sağlana-
rak gıda bozulmalarının da önüne geçiliyor.

MUTFAKTA YAŞAM | Teknoloji mutfakları da dönüştürüyor
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Fotoğraf makinesi temizliği nasıl yapılmalı? | OBJEKTİF

Kalabalık kitleler fotoğrafçılık için sadece akıllı 
telefonlarını kullanıyor olabilir ama profesyonel 
veya amatör fotoğraf makinelerini de tercih 
edenlerin sayısı az değil. Fakat bu cihazların 
bakımı ve temizliği konusunda özenli olmak 
gerekiyor. İşte, fotoğraf makinesi temizliğinde 
bilinmesi gereken detaylar.

FOTOĞRAF MAKİNESİ 
TEMİZLİĞİ 
NASIL YAPILMALI?

OBJEKTİF | Fotoğraf makinesi temizliği nasıl yapılmalı?
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Fotoğraf makinesi temizliği nasıl yapılmalı? | OBJEKTİF

F
otoğraf makineleri, hassas cihazlardır ve te-
lefonlar gibi her şart altında yoğun ve aşırı 
kullanıma göre tasarlanmazlar. Fotoğraf maki-
nelerini ne kadar temiz tutmaya çalışsanız da, 

lens çıkarıp takarken, çantanızda taşırken, fotoğraf 
çekerken cihazın tozlanmasını ve kirlenmesini ön-
leyemeyebilirsiniz. Ancak doğru şekilde temizliği 
yapıldığında fotoğraf makinelerini çok uzun yıllar 
sağlıklı şekilde kullanabilirsiniz.

Saklama koşulları
Öncelikle, fotoğraf makinenizi doğru şartlarda 

saklama konusunda bilinçli olmalısınız. 
Fotoğraf makineleri, nemsiz, kuru bir ortamda 

saklanmalıdır. Nem, fotoğraf makineleri için ölümcül 
olabilir, cihazınızın elektronik parçalarında oksitlenme 
yaratır ve kullanılamaz duruma getirebilir. Bunu ön-
lemek için makinenizi sakladığınız çantanızın içinde 
nem alan torbalar da kullanabilirsiniz.

Nem gibi, aşırı sıcaklar da makineniz için çok za-
rarlıdır. Örneğin, yazın bir otomobilin içinde unutu-
lan ve doğrudan güneşe maruz kalan bir makinenin 
elektronik devreleri eriyerek kullanılmaz duruma 
gelebilir. Dolayısıyla, kullanmadığınız zamanlarda, 
cihazınızı güneşin güçlü ışınlarından korumanız da 
akıllıca olacaktır.

Toz ve kum da, makineniz için çok tehlikelidir. 
Cihazın içine, tuşların arasına kaçacak olan tozlar 
hem kullanımı zorlaştıracak hem de fotoğraf ları-
nızda istenmeyen lekelerin ortaya çıkmasına neden 
olabilecektir.

Cihazınızı kullanmadığınız zaman, saklama çan-
tanıza yerleştirmeden önce pilini söktüğünüzden 
emin olun.

Objektif lerinizi daima kapakları kapalı olarak 
saklamalısınız ve taşımalısınız. Aksi halde, son de-
rece hassas ve değerli olan merceklerin çizilmesi ve 
objektiflerin çöp olması kaçınılmaz olacaktır.

Temizleme yöntemleri
Makinenizin üstünü hafif nemli bir bezle temizleyip 

tozlarını alabilirsiniz. Ancak objektif lenslerini temiz-
lemek için, gözlük camı ve lens gibi hassas camları 
silmek için üretilmiş, özel kimyasalla nemlendiril-
miş tek kullanımlık ıslak mendilleri kullanmanızı 
tavsiye ederiz. 

Fotoğraf makinesinin lenslerini çıkardığınızda, 
cihazın içindeki ayna kısmına kesinlikle dokunma-
malısınız. Son derece hassas olan bu değerli ayna par-
mağınızdaki yağ, toz ve kirle zarar görebilir. Cihazın 
içine kaçan tozu ve kiri bir hava pompasıyla içeri hava 
üfleyerek dışarı çıkarabilirsiniz. Aynanın üzerinde 
toz, kir, iz bulunuyorsa, yumuşak bir samur fırça ile 
aynaya fazla bastırmadan silebilirsiniz.

Cihazın dahili pilini de düzenli olarak temizleyip 
pil bölmesine kaçmış toz ve kum gibi kirleri uzak-
laştırmalısınız. Pil bölmesini ve pili temizlerken, 
metalik uçlar arasında kısa devre yapmamaya da 
özen göstermelisiniz.

OBJEKTİF | Fotoğraf makinesi temizliği nasıl yapılmalı?
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Fotoğraf çekmek artık pek çok kişi için 
hobinin ötesinde bir iş haline gelmiş 

durumda. Bu alana sosyal medya 
odağında girmek isteyenlerden öte, ‘sanat 

sanat içindir’ yaklaşımıyla fotoğrafçılığa 
başlamak isteyenler de olabiliyor. İşte tam 
bu noktada fotoğrafçılığa yeni başlayanlar 

için kılavuz niteliğinde olan fotoğraf 
makinesi önerileriyle geldik.

FOTOĞRAFÇILIĞA YENİ 
BAŞLAYANLAR İÇİN 
MAKİNE ÖNERİLERİ

F
otoğraf çekmenin teknik kısımla-
rına da hakim olmak istiyorsanız 
giriş seviyesi DSLR fotoğraf maki-
neleri, çok masraf yapmadan kısa 

sürede bir fotoğraf makinesine alışmak 
ve fotoğraf çekmeyi öğrenmek için iyi bir 
seçenek oluyor. Bir süre yaptığınız çekim-
leri ilerletip kendinizi geliştirdikten sonra 
da daha iyi seviye makinelere yönelmek 
daha doğru bir geçiş olacaktır.

Şu anda piyasada bulunan fotoğraf 
makineleri Kompakt makineler, Bridge 
makineler, DSLM/ Aynasız ve DSLR ol-
mak üzere dört başlık altında sınıflandı-
rılıyor. Kompakt ve Bridge makineler her 
ne kadar yüksek çözünürlüğe sahip olsa 
da fotoğrafçılık becerisi kazanmanızda 
etkili olmayacaktır çünkü bu makinelerin 
obejktifi gövdesine sabittir. Dolayısıy-
la bu makineler, sahip olduğu fotoğraf 
modlarıyla sınırlı olduğundan teknik 
açıdan gelişme kaydetmenize olanak 
tanımayacaktır. 

Hem bütçe dostu hem de giriş seviyesi 
olan DSLR makineler için Canon’un, 
Nikon’un ve Sony’nin pek çok makinesi 
bulunuyor. Özellik olarak birbirine ben-
zeyen ve fiyatları da birbirine yakın olan 
giriş-orta segment fotoğraf makinelerin-

den Canon EOS 250D ve Nikon D5500 
modellerine yakından bakıyoruz

Canon EOS 250D
Canon 200D, dünyanın en küçük ve 

en hafif DSLR fotoğraf makinesi olarak 
oldukça ses getirmişti. Canon 250D ise 
bu unvanı Canon 200D’nin elinden alı-
yor ve onun yerine geçiyor. 2019 yılında 
tanıtılmasına rağmen oldukça iyi bir giriş 
seviyesi makine olan Canon 250D, dünya-
nın en hafif DSLR fotoğraf makinesine ek 
olarak, 0.03 saniye ile dünyanın en hızlı 
netlik yapan makinesi olarak dikkatleri 
üzerine çekiyor. 

122x93x70 mm boyutlarındaki ve 449 
gram ağırlığındaki bu ergonomik makine, 
yeni başlayanlar için ele oturuyor olma-
sı ve kontrol tuşları ile mod tekerlekleri 
gibi birçok noktaya kolayca ulaşılması 
açısından fazlasıyla kullanışlı. 18-55 mm 
f/4-5,6 IS-STM görüntü sabitleyici özelliği 
bulunan bir kit lensle gelen makine, 24,1 
MP dual pixel CMOS APS-C 1,6 X çarpan 
faktörlü bir algılayıcıya ve geliştirilmiş 
DIGIC 8 işlemciye sahip. 9 noktalı mer-
kez AF noktasının yanında Canon 250D, 
4K/25 FPS çekim kabiliyeti sayesinde 
video çekimlerinde de oldukça başarılı. 

Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için makine önerileri | OBJEKTİFOBJEKTİF | Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için makine önerileri
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Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için makine önerileri | OBJEKTİF

Maksimum ISO değeri 25600 olan Canon 
250D’de ayrıca 3 inçlik dokunmatik ve 
döndürülebilir ekran, optik vizör, 5 FPS 
seri çekim, bütünleşik Bluetooth ve Wi-
Fi, 1070 kare pil ömrü, 120 mbps video 
maksimum bitrate değeri ve NFC gibi 
özellikler de bulunuyor.

Fotoğraf makinesinin fiyatı yıllar içinde 
değişkenlik gösterse de şu anda Media-
Markt üzerinden 5.499 TL’ye satın alına-
biliyor. Üstelik bu fiyat içinde 18-55 mm 
objektif de yer alıyor. Canon’un benzer 
özellikte ve aşağı yukarı benzer fiyatlarda 
olan makineleri şu şekilde sıralanabilir: 
Canon 650D, Canon 700D, Canon 750D, 
Canon 200D, Canon 1200D

Canon 1300D, Canon 60D, Canon 80D, 
Canon 6D. Bütçenize göre bu saydığımız 
Canon makinelerden size en uygun olanı 
tercih edebilirsiniz.

Nikon D5500
Nikon D5500 LCD ekran kilidi ve er-

gonomik değişiklikler ile birlikte 2015 
yılında piyasadaki yerini aldı. 24 Mega-
piksellik giriş seviyesi bir DSLR makine 
olarak üretilen Nikon D5500, 39 nokta 
AF sistemine sahip kompakt ve hafif bir 
makine olmasıyla göz dolduruyor. Maki-
nenin kenar kısmı yeniden tasarlandığı 
için arka butonları ile da derin bir kavrama 
hissi yaşatıyor. Gövde ölçüleri 124 x97x70 

mm olan Nikon D5500, pil ile birlikte 
470 gramlık bir ağırlığa ulaşıyor. Nikon 
D5500’ün ISO değeri 25600’e kadar çıkıyor 
ve 18-55 mm kit lens ile geliyor. 60 FPS 
kare hızında Full HD video kaydı yapa-
bilen bu makine, Nikon kamera yazılımı 
ile webcam olarak da kullanılabiliyor.

Ayrıca seri çekim, süreli çekim ve kuman-
da modundaki çekimler için yeni bir tuş 
atandı. Lens değiştirme düğmesinin hemen 
altında yer alan bu tuşa ulaşmak da oldukça 
kolay. Bu fotoğraf makinesi de 5 bin ve 6 
bin TL arasında satın alınabiliyor. Benzer 
özelliklere sahip diğer Nikon modelleri ise: 
Nikon D5200, Nikon D3100, Nikon D3200, 
Nikon D3300, Nikon D3400 oluyor.

OBJEKTİF | Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için makine önerileri
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Müzik ruhun gıdasıdır ama kulağınıza 
ulaşan ses kalitesi yeterince iyi değilse 

duyduğunuz gürültü keyfi nizi kaçırabilir. 
Akıllı telefonlarımızda müzik dinlemek 

için gömülü gelen kullanışlı uygulamalar 
olsa da Spotify, Apple Music ya da 
YouTube Music gibi servisler artık 

müzik dinlemek için en sık tercih edilen 
uygulamalar arasında. Ancak hala bir 

ekolayzer uygulamasının yardımıyla 
telefonumuzun ve kulaklığımızın ses 

kalitesini zirveye taşıma imkanına 
sahibiz. Sizin için piyasadaki en kullanışlı 

ekolayzer uygulamalarını inceledik.

EN İYİ EKOLAYZER 
UYGULAMALARI

En iyi ekolayzer uygulamaları | SES VE GÖRÜNTÜ

SONY WH.CH510 Kablosuz 
Kulak Üstü Kulaklık
Konu ses deneyiminden açılmışken ses 
kalitesi ile dikkat çeken bir kulaklık 
tavsiye etmeden olmaz. Sony’nin 
WH.CH510 modeli kulaküstü 
kulaklıklar kategorisinde fiyat/
performans oranı ile en çok 
dikkat çeken ürünler arasında.

SES VE GÖRÜNTÜ | En iyi ekolayzer uygulamaları
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VLC
iOS ve Android için sürümleri bulunan 

mobil VLC uygulaması aslında piyasadaki 
en iyi medya çalma uygulaması olarak 
tanımlanabilir. Kendi ekolayzer uygula-
ması da bulunan VLC, 10 bant ekolayzer 
ve çeşitli ses denetim özellikleri sunuyor. 
Ancak ne var ki, uygulamanın ekolayzer 
yetenekleri sadece kendi uygulamasını 
kapsıyor. 

Equalizer Music Player
Ayrı bir müzik çalar uygulaması olan 

Equalizer Music Player, özellikle YouTube 
Music kullanıcılarının çok işine yara-
yabilir. Zira uygulama YouTube Music 
ile senkronize çalışıyor. Böylece YouTu-
be Music üzerinden müzik dinlerken, 
ses kontrollerini Equalizer Music Player 
üzerinden yürütebiliyorsunuz. Ücretsiz 
ve reklamsız çalışan uygulama telefonu-
nuzda kayıtlı olan kişisel müzik arşivinizi 
dinlemek istediğinizde de kullanışlı bir 
müzik çalar uygulamasına dönüşebiliyor.

 Equalizer FX
Telefonunuzun hafızasından ve perfor-

mansından yemeden doğrudan amaca hiz-
met etmek için tasarlanmış bir uygulama. 
Çok temiz ve basit bir arayüzle geliyor ve 5 
bant ekolayzer sunuyor. Ayrıca, bass boost, 
virtualization ve loudness özellikleri de 
bulunuyor. Ayrıca ön yüklü profil ayarları 
da bulunuyor. Tek yapmanız gerekirken 
müzik dinlerken uygulamayı çalıştırıp 
istediğiniz ayarları yapmak. Uygulama 
ücretsiz.

Bass Boost and Equalizer
5 bant ekolayzer sunan uygulama, te-

lefon ekranına widget eklemesiyle beğeni 
topluyor. Böylece bir uygulamada müzik 
dinlerken, ekolayzer uygulamasını ça-
lıştırmak zorunda kalmadan, ekrandaki 
widget üzerinden ekolayzer ayarlarınızı 

yapabiliyorsunuz. Uygulamanın hem 
ücretli, hem de ücretsiz/reklamlı versi-
yonları yer alıyor.

10 Band Equalizer
Bu uygulama, müziğin her tınısına 

ayrı ayrı hükmetmek isteyenleri hedefli-
yor. Çok detaylı ses kontrolü için 10 bant 
ekolayzer sunan uygulama ayrıca müzik 
çalar olarak da kullanılabiliyor. Piyasa-
daki pek çok müzik çalarlarla da uyumlu 
şekilde ekolayzer olarak işlev görebiliyor. 
Çok geniş bir widget ekranıyla da telefon 
ekranından kontrollere doğrudan ulaşmak 
mümkün oluyor.

Neutralizer
Bu uygulama tam anlamıyla bir eko-

layzer sayılmasa da müzikle daha profes-
yonel ilgilenenler için faydalı bir frekans 
seçme uygulaması. Uygulama sayesinde, 
telefonunuzun/kulaklığınızın sesini en 
iyi duyabileceğiniz frekanslara ayarlıyor. 
Aslında bunu kullanmak için müzik pro-
fesyoneli de olmanız gerekmiyor çünkü 
insan kulağı yaş aldıkça bazı frekansları 
duymayabiliyor. 

Bu uygulama sayesinde, sesleri duyabile-
ceğiniz frekanslara ayarlayarak hayatınıza 
neşe katabilirsiniz.

Headphones Equalizer
Piyasadaki farklı kulaklıklar dene-

diğinizde, her birinin farklı ses tonları 
verdiğini fark etmişsinizdir. Bu uygula-
ma sayesinde, kulaklığınızın ses kalitesi 
üzerinde detaylı oynama yapabiliyorsu-
nuz. Ekolayzer sadece kulaklık takılıy-
ken çalışıyor ve doğrudan kulaklığın ses 
kalitesini kontrol etmek için tasarlanmış. 
Elbette eğer kulaklığınız yeterince güçlü 
bir donanıma sahip değilse, uygulama 
da mucizeler yaratamıyor ancak mevcut 
kulaklığınızın performansını sınırda 
kullanmak için kullanışlı bir uygulama.

En iyi ekolayzer uygulamaları | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | En iyi ekolayzer uygulamaları
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PHILIPS 55” TV 
Philips’in Ambilight özellikli akıllı televizyonu ile 

aradığınız ambiyansı kolayca yaratmanız mümkün. 
Philips 55PUS7805 modeli ise ekran boyutu olarak bu 
serinin günlük kullanıma en uygun modellerinden.

Xiaomi Mi Box S 4K | SES VE GÖRÜNTÜ

Akıllı medya oynatıcılar sayesinde 
artık akıllı özelliklere sahip 
olmayan televizyonlar ve 
monitörler de pek çok 
ihtiyacın altından kolayca 
kalkabiliyor. Apple 
ekosisteminde Apple TV, 
Android işletim sisteminde 
ise Xiaomi Mi Box’lar bu 
küçük medya oynatıcılarının 
en çok tercih edilen 
modelleri. Peki Xiaomi Mi Box S 
4K kullanıcılarına neler sunuyor? 
Gerçekten müşteri beklentilerini 
karşılayabiliyor mu? Tüm bu soruların 
yanıtını bu yazımızda sizlerle 
paylaşıyoruz.

XIAOMI
MI BOX 
S 4K

TELEVİZYONUNUZU 
AKILLI HALE GETİREN 
MİNİK DEV: 

SES VE GÖRÜNTÜ | Xiaomi Mi Box S 4K
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X
iaomi Mi Box S 4K, dört çekir-
dekli Cortex-A53 işlemcisi ile 
bir medya oynatıcıdan beklenen 
performansı fazlasıyla karşıla-

maya aday bir ürün. Kompakt yapısı ile 
televizyon ünitesinde rahatsız etmeyen 
bir görünüme sahip Mi Box modeli ku-
tusundan güç kablosu, HDMI kablosu 
ve kumandası ile birlikte çıkıyor. HDMI 
arayüzünün yanında bir adet USB ara-
yüzüne de sahip olan Xiaomi Mi Box 
S 4K’da dilerseniz USB belleğiniz üze-
rinden de medya oynatmanız mümkün. 
Bununla birlikte cihaz, 8 GB’lık dahili 
depolama kapasitesi ile internete bağlı 
değilken de dilediğiniz içeriği izlemenizi 
mümkün kılıyor.

Android işletim sistemine sahip ol-
mayan akıllı televizyonlarda uygulama 
çeşitliliği noktasında problemler yaşa-
nabiliyor. Ancak televizyonunuza bir 
Android TV özelliği kazandıran Xiaomi 
Mi Box S 4K’da Google Play üzerin-

den dilediğiniz uygulamayı indirmeniz 
mümkün. Bu sayede sadece YouTube, 
Spotify, Netflix gibi ünlü uygulamalar 
değil aynı zamanda kumandanız ile 
oynayabileceğiniz mobil oyunlara ve 
benzersiz daha birçok içeriğe erişmeniz 
mümkün hale geliyor.

Google Play sayesinde tek başına olduk-
ça akıllı olsa da Xiaomi Mi Box modelleri 
sayesinde akıllı telefonlarınızın ekranını 
televizyona kolaylıkla yansıtabiliyor, bu 
sayede de sevdiklerinizle dilediğiniz içe-
riği kolayca izleyebiliyorsunuz. 4K HDR 
desteği ile akıcı ve yüksek çözünürlüklü 
içeriklere erişebildiğiniz medya oyna-
tıcı, 802.11a/b/g, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 
4.2 desteği ile geliyor. 2 yıllık üretici 
garantisi ile korunan Mi Box S 4K, 95.25 
x 95.25 x 16.7 cm ölçülerinde ve sadece 
147 gram ağırlığında. Xiaomi Mi Box S 
4K modeline sahip olabilmek için geniş 
MediaMarkt mağazalarını ve media-
markt.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Xiaomi Mi Box S 4K | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Xiaomi Mi Box S 4K
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AKIM DALGALANMALARINA 
KARŞI BİLGİSAYARINIZI 

KORUYUN
Bilgisayarlarımız ve bilgisayarlarımızdaki verilerin güvenliği 

son dönemde hep siber tehditler ve bilgi güvenliği 
perspektifi nden değerlendiriliyor. Ancak bilgisayarların 

akım dalgalanmalarından ve elektrik kesintilerinden 
gördüğü zarar da güvenlik adına bir o kadar önemli. Ani güç 

dalgalanmaları bilgisayarınıza zarar verebileceği gibi eğer 
bilgisayarınızda bir sabit disk kullanıyorsanız verilerinizde 

de kayıplara yol açabilir. Zira sabit diskler çalışma prensibi 
olarak, bilgi yazan bir optik kafaya ve bunun ucunda dönen 
disklere sahiptir. Eğer bilgisayarınızın gücü aniden kesilirse 

dakikada binlerce kez dönen bu diskler birden durur ve 
bu durum disklerin fi ziksel olarak zarar görmesine neden 
olur. Peki böyle bir durumda nasıl bir önlem alabilirsiniz? 

Bu yazımızda bilgisayarınızı ani güç dalgalanmalarına karşı 
korumanızı sağlayacak önlemler sunacağız.

Akım dalgalanmalarına karşı bilgisayarınızı koruyun | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Akım dalgalanmalarına karşı bilgisayarınızı koruyun
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B
ilgisayarlarınızı ve prize bağlı di-
ğer tüm elektronik cihazlarınızı 
korumanın etkili ve en ucuz yolu 
akım koruyucu prizlerdir. Akım 

koruyucu prizler anlık güç kayıplarını 
absorbe edebilecek şekilde çalışır ve hassas 
cihazlarınızı aşırı gerilimlere ve elektriksel 
gürültüye karşı korur. 

Akım koruyucu prizlerin, akımı absorbe 
edebilme seviyeleri ‘’joule’’ cinsinden ifade 
edilir. Bu sebeple cihazlarınızı korumak 
için tercihiniz bir akım koruyucu priz-
den yana olursa alacağınız ürünün joule 
değerine dikkat etmelisiniz. Tek bir priz 
şeklinde satılan ürünlerin yanında 3 ile 
12 arasında girişi olan farklı seçenekler 
de mevcuttur. Akım dalgalanmalarının 
yanında bu ürünler çocuk koruması ve 
alev almaz kasa ve devre kartı gibi yüksek 
güvenlik sunan yeteneklere de sahiptir.

Önemli olan süreklilik ise UPS 
tercih etmelisiniz
Akım dalgalanmalarına karşı bilgisa-

yarımızı koruduk. Peki ama rekabetin 
kıyasıya sürdüğü bir oyunun başındayız 
ya da müdürümüze iletmemiz gereken 
bir sunum ile uğraşıyoruz. Bu senaryoda 
kesintisizliği nasıl sağlarız? Özellikle de 
bir masaüstü bilgisayara sahipseniz en 
doğru tercih bir kesintisiz güç kaynağı, 
yani UPS edinmek olacaktır.

Farklı beklentilere ve farklı bütçelere hi-
tap eden çok sayıda UPS seçeneği var. 600 
VA seviyesinde, görece daha basit ve son 
kullanıcı beklentilerine odaklanan bütçe 
dostu UPS’lerin yanında fiyatları 2.000 
TL’nin üstüne çıkan LED göstergeli ve 
daha fazla teknik özellik sunan profesyonel 
UPS’ler de mevcut. Bu noktada beklentiniz 
elektrik kesintilerinde işinize ne kadar bir 
süre daha devam etmek istediğiniz. Eğer 
tek beklentiniz elektrik kesintisi anında 
bilgisayarınızın hemen kapanmaması 
ise daha uygun bir fiyat etiketi ile satılan 
ürünlere göz gezdirebilirsiniz.

Çevre ekipmanları da önemli
Çevrimiçi kalmanın oldukça önemli 

olduğu günümüzde elektrik kesintisi esna-
sında bilgisayarınızın UPS’e bağlı olması 
yeterli olmayabilir. Zira modeme enerji 
ulaşmadıktan ve internetiniz olmadıktan 
sonra bilgisayarınızı kullanabilmenin 
pek bir önemi kalmıyor. İşte tam da bu 
noktada farklı üreticiler modem ve diğer 
ekipmanlar için adaptör görünümünde 
ekstra güç sunan minik UPS’ler üretiyor. 
Bu ürünler ile elektrikler gelene kadar 
internete bağlı kalmanız mümkün oluyor.

Akım dalgalanmalarına karşı bilgisayarınızı koruyun | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Akım dalgalanmalarına karşı bilgisayarınızı koruyun
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Taşınabilir diskler hakkında her şey | BİLGİSAYAR DÜNYASI

TAŞINABİLİR 
DİSKLER 
HAKKINDA 
HER ŞEY
Verilerimizi bulut üzerinde 
saklamayı çok sevdik, evet, 
ama dijital dünyada hala kendi 
fi ziksel depolama cihazlarımız 
üzerinde saklamaya ihtiyaç 
duyacağımız çok sayıda veriye 
sahibiz. İnternete erişim imkanı 
olmayan noktalarda kullanmak 
istediğiniz verileri, iş veya eğitim 
hayatınız için gerekli dosyaları 
veya manevi değeri olan arşivinizi 
çevrimdışı ortamda saklamak 
isteyebilirsiniz. İşte bu noktada 
devreye taşınabilir diskler giriyor. 
Peki taşınabilir diskleri ne kadar 
tanıyoruz?

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Taşınabilir diskler hakkında her şey
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Taşınabilir diskler hakkında her şey | BİLGİSAYAR DÜNYASI

A
caba farkında mısınız? Sos-
yal medya hesaplarındaki 
fotoğrafları incelerken, 10 
seneden daha eski tarihlere 

dair fotoğraf ve videoları bulmak 
oldukça zorlayıcı. 

Bunun sebeplerinden biri, 10 yıl 
öncesine kadar akıllı telefonların 
bugünkü kadar yaygın olmaması ve 
haliyle herkesin her an fotoğraf çe-
kecek imkan bulamamasıydı. Ancak 
dijital fotoğraf çekecek imkana sahip 
amatör kullanıcılar da bu fotoğraf-
ları sağlıklı saklama bilincine sahip 
değillerdi ve çoğu değerli anılarını 
bilgisayarlarda veya telefon/fotoğraf 
makinesi hafızalarında saklardı. An-
cak o bilgisayarlar eninde sonunda 
çöker, telefonlar kilitlenir ve sonunda 
bu cihazlara format atmak zorunda 
kalan kullanıcılar, cihaz üzerinde 
saklanan anılarını da kaybederdi. 

Bugün bulut depolama servisleri, 
herkese geniş imkanlar sunuyor olsa 
da taşınabilir depolama cihazları hala 
kişisel verilerimiz için büyük önem ta-
şıyor. Zira bulut depolama servislerinin 
hem ücretsiz kapasiteleri sınırlı, hem 
de ücretli seçeneklerde ödemeyle ilgili 
sorunlar yaşandığında, yıllarca birik-
tirilmiş verilerin silinme riski mevcut.

Dolayısıyla bulut depolama ser-
visleri fotoğraflarımız, videolarımız 
veya diğer önemli dijital verilerimiz 
için kısa vadeli bir tampon depola-
ma alanı olarak kullanılabilir ama 

uzun yıllar boyunca veri saklamak 
istediğimizde taşınabilir depolama 
cihazları alternatifi olmayan bir 
çözüm olarak karşımızda duruyor.

Peki taşınabilir depolama cihaz-
ları seçerken ve kullanırken dikkat 
etmemiz kurallar neler?

HDD diskleri sallamayın
Taşınabilir bir depolama ciha-

zı aldığınızda, bu HDD, SSD veya 
USB bellek formunda olabilir. SSD 
ve USB’ler kullanımı daha güvenli 
ve daha hızlı cihazlarken, HDD 
formundaki taşınabilir cihazların 
içinde döner plaka diskler bulunur 
ve veriler bu disklerin üzerine kayde-
dilirken veya okunurken bu diskler 
çok büyük hızda döner... Üreticiler 
bu disklerin olabildiğince güvenli 
çalışması için ileri koruma tekno-
lojileriyle üretim yaparlar ama siz 
yine de özellikle çalışmakta olan 
HDD disklerini sallamamaya veya 
bir yere çarpmamaya özen gösterin. 

Manyetik alanlardan uzak 
durun
Taşınabilir disklerinizi mümkün 

olduğunca diğer elektronik cihaz-
ların yaydığı manyetik alanlardan, 
mıknatıslardan, yüksek voltajlı kalın 
elektrik kablolarından, mikrodalga 
fırınlardan uzak tutmaya çalışın. 
Çünkü manyetik alanlar, dijital ve-
rilerin düşmanıdır.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Taşınabilir diskler hakkında her şey
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Her yıl yüzlerce yeni dizi yayınlanıyor ve bazıları gerçekten birbirine 
benzeyebiliyor. Lost benzeri konusuyla dikkatleri üzerine çeken, Amazon 
Prime dizisi The Wilds, geçtiğimiz aylarda izleyicisi ile buluştu. Bir adada 
geçen dizi sekiz genç kadının hayatından kesitler sunuyor. Daredevil 
dizisiyle adından söz ettiren Sarah Streicher’ın yönetmenlik koltuğunda 
oturduğu, konusu ile ikonik dizi Lost’u andıran The Wilds, bir grup genç 
kızın adada yaşadığı maceralara odaklanıyor. 

The Wilds | EĞLENCE DÜNYASI

LOST’U ÖZLEYENLER İÇİN: 

THE WILDS

SAMSUNG 55” 4K LED TV
Yeni bir diziye başlamak istemiyorsanız 
bunun sebebi televizyonunuz olabilir. 
Samsung 55TU8500 ile 4K çözünürlükle 
tanışmak ve The Wilds’a 4K devam etmek 
yaşadığınız deneyimi ikiye katlayacaktır.

EĞLENCE DÜNYASI | The Wilds
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

S
ix Feet Under dizisinde Brenda Che-
nowith’e hayat veren ödüllü oyuncu 
Rachel Griffiths’in de Gretchen Klein 
karakteriyle kadrosunda yer aldığı di-

zinin oyuncuları şu şekilde: Helena Howard, 
Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, 
Reign Edwards, Mia Healey, Erana James, 
Sarah Pidgeon ve David Sullivan.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise John Pol-
son, Haifaa Al-Mansour ve Susanna Fogel gibi 
isimler yer alıyor. The Wilds’ın birinci sezonu, 
toplam 10 bölümden oluşuyor. The Wilds dizisi 
konusu ve temasıyla Lost’un peşinden gidiyor. 
Gençlik dizisi olan Euphoria ile de benzerlikler 
taşıyan dizi uçak kazasıyla başlıyor ve bunu takip 
eden hayatta kalma mücadelelerini konu alıyor.

Dizide yer alan kadın karakterlerin tamamı 
farklı ailelere, yetiştirilme tarzlarına ve kişi-
liklere sahip. Her bölümde farklı bir karakteri 
odağına alan dizide, başlarına gelen sarsıcı 
olaylardan sonra karakterler Hawaii’deki 
bir merkeze gönderiliyor. Bu bir grup insan, 
uçaklarının düşmesiyle kendilerini hiç bil-
medikleri bir adada buluyorlar. 

Bir anda merkez dışında bir inziva hayatına 
başlayan genç kadınlar, dizinin ilerleyen bö-
lümlerinde buraya tesadüfen düşmediklerini 
öğreniyorlar. Her bölümde dizideki karakter-
lerden daha fazla şey öğreniyoruz ve aslında 
hepimizin hayatında yaşadığı sorunlara de-
ğinilmiş oluyor. Farklı milletten kadınların 
kişisel sorunlarının da ne kadar değişkinlik 
gösterdiğini gördüğümüz dizi bir sezonu ko-
laylıkla bitirebileceğiniz akıcılıkta ilerliyor. 

Her dizide olduğu gibi The Wilds dizisinde, 
ufak tefek mantık hataları da olmuyor değil, 
ama dizinin gidişatını etkileyecek düzeyde 
olmadığı için bu durum göze fazla çarpmıyor. 
Lost özlemi çeken ve günümüz şartlarına daha 
yakın bir dizi arayanlar için The Wilds, kaçı-
rılmaması gereken bir dizi. 

EĞLENCE DÜNYASI | The Wilds
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Oyunseverlerin ilk kez Xbox etkinliğinde karşılaştıkları, 
kural bozan evreni ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran 

oyun, The Medium oyun köşemizin bu ayki konuğu. Sadece 
Windows 10 yüklü bilgisayarlarda, Xbox Series S ve Series X 
oyun konsollarında oynanabilen The Medium 28 Ocak tarihi 
itibarıyla oyunseverlerin beğenisine sunuldu. The Medium 

isminden de anlaşılacağı gibi boyutlar arasında geçiş yaparak 
ilerlediğimiz, sinematik korku deneyimi yaşatan bir oyun.

BOYUTLAR ARASI SÜRÜKLEYİCİ BİR HİKAYE: 

The Medium | EĞLENCE DÜNYASIEĞLENCE DÜNYASI | The Medium
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O
yunun i lk bakışta Si lent 
Hill’den izler taşıdığını söy-
lemek mümkün k i zaten 
oyunun yapımcısı Blooper 

da oyunun yaratılış aşamasında Silent 
Hill’den esinlendiklerini net bir şekilde 
ifade ediyor. Öyle ki oyunun müzikleri 
dahi Silent Hill’in müziklerini yapan 
Akira Yamaoka imzası taşıyor.

Marianne ismindeki ana karakterimiz 
hayatının belli noktalarında psişik şekilde 
bir kız çocuğunun öldürülmesine tanıklık 
ediyor ve sonunda bir otelde bu düğümü 
çözmek için gerçeklerle yüzleşmeye karar 

veriyor. Marianne ile yolculuğumuz tam 
da bu noktada başlıyor. Oyun boyunca 
hem gerçek dünyayı hem de gerçeküstü 
dünyayı deneyimleyebildiğimiz oyunda 
bu sayede birbirini tamamlayan bulma-
caları da çözmemiz bekleniyor.

Sıradışı evreni, içinde kaybolmanı-
za imkan yaratan ses tasarımı ve Ray 
Tracing teknolojisi ile 4K çözünürlük 
sunan oyun, son ana kadar gerilimle 
hazzı bir arada sunuyor. Xbox Series 
X ve Series S serilerinde kullanıcısı ile 
buluşan oyun PC tarafında güçlü bir 
donanıma sahip olmanızı talep ediyor.

Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
İşlemci: Intel Core i5-9600 ya da AMD Ryzen 3700X
Ekran Kartı: GeForce 1660 Super ya da AMD RX 5600XT 6 GB
RAM: 16 GB
Depolama: 50 GB HDD
DirectX: 11

Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
İşlemci: Intel Core i7-9700 ya da AMD Ryzen 7 3700X
Ekran Kartı: GeForce RTX 2080 8 GB, RTX 3060Ti ya da AMD RX 6800 16 GB
RAM: 16 GB
Depolama: 50 GB HDD
DirectX: 11

96 | www.mediamarkt.com.tr
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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.


