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BAHAR TEMİZLİĞİ 
Kış soğuklarının yerini güneşli günlere bırakması, hummalı 
bir bahar temizliğinin habercisi. Ancak şimdilerde bahar 
temizliği, geçmiş senelere kıyasla çok daha kolay. Bu 
sayımızda sizler için bahar temizliğini pratik hale getiren akıllı 
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K
oca bir mevsim geride kaldı ve havalar ısınmaya başla-
dı. İlkbahar heyecanı ile bahar temizliği telaşı birbirine 
karışırken Mediatrend yeni sayısında bahar temizliğine 
özel dosyası ile temizlik teknolojilerine dair tavsiyelerini 

sizler için hazırladı. Gelin Mediatrend Mart sayısına şöyle kısaca 
bir göz atalım…

Mart sayımızın Mobil Hayat köşesinde son dönemin önemli 
başlıklarından biri olan mobil ortamda kişisel veri güvenliğine 
dair bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Her sayımızda 
olduğu gibi bu sayımızda da sosyal medyanın sevilen yüzleriyle 
teknoloji üzerine sohbetler etmeye devam ediyoruz. Mediatrend 
Mart sayımızın konuğu ise, Zeynep Özkaya.

Mutfakta Yaşam köşemizde lezzetli kahveler hazırlayabil-
meniz için dikkat etmeniz gerekenleri ve yaza hazır girmenizi 
sağlayacak detoks suyu tariflerini sizler için hazırladık. Ob-
jektif köşesinde ise ‘’Akıllı telefonla makro çekimin ipuçları’’ 

ve ‘’Amatör fotoğrafçılar için zamanlama tavsiyeleri’’ makale-
lerimizi okumayı unutmayın.

Her geçen gün teknoloji evlerimizi dönüştürmeye devam 
ediyorken teknoloji yardımı ile evinizi sanat atölyesine dö-
nüştürmenin püf noktalarını aktarıyoruz. Bununla birlikte 
kaliteli bir uyku için teknolojik çözümlerin neler sunduğunu 
da Mediatrend Mart sayısında bulabilirsiniz.

Bilgisayar Dünyası köşemizde bu ay, video içerik üreticileri 
için en başarılı kurgu programlarını ve oyun yapımcısı olmak 
isteyenler için izlenilmesi gereken yolları sizler için derledik. 
Mediatrend’in en renkli köşesi olan Eğlence Dünyası’ndaki 
konuklarımız ise Netflix yapımı Tribes of Europa ve 1 Mart 
tarihi itibarıyla oyuncularla buluşan Monster Jam Steel Titans 2. 

Teknoloji dolu bir serüvene çıkmaya hazırsanız başlayalım...
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YELKENCİLİĞE 
BAŞLAMA REHBERİ

Deniz, pek çok insanın tutkusudur ve denizin 
üzerinde kuğu gibi süzülen o yelkenleri gördükçe 
içiniz geçiyorsa, “Ah o gemide ben de olsaydım” 
diyorsanız, yelkencilik derslerine başlamak için 

doğru zaman olabilir. Peki, yelkenciliğe nasıl 
başlayacaksınız? Bilmeniz gerekenler nelerdir? 

Yelkenciliğe başlama rehberi | GEZİ

YELKENCİLİĞE 
BAŞLAMA REHBERİ

TTEC 10.000 mAh Şarj Cihazı    
Maviliklere açılırken telefonunuzun şarjını 
düşünmek zorunda kalmayın. 10.000 mAh 

kapasiteli bir taşınabilir şarj cihazı sizi iki gün 
boyunca ayakta tutacak bir alternatif olabilir.

GEZİ | Yelkenciliğe başlama rehberi
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D
enizlerde gördüğümüz şilepler, 
vapurlar, deniz otobüsleri, mo-
torlu tekneler, arkasına takılan 
bir motor ve pervane yardımıyla 

suyun üzerinde hızlanarak hareket eden 
deniz taşıtlarıdır. Ancak yelkenli tekneler, 
küçük bir motora sahip olsa da, teorik 
olarak rüzgar ile hareket eden bir uçaktır.

Evet, bu terimi ilk kez duyanlar çok 
şaşırıyor ama yelkenli tekneler, bir kanadı 
havada, bir kanadı suyun içinde olan bir 
uçak gibi hareket eder. Dolayısıyla yelkenli 
bir tekneyi kullanırken zihninizi, bir deniz 
aracından çok bir uçak kullanıyor gibi 
yönetmeniz, kanatlar üzerindeki gücü 
ve dengeyi ayarlayarak hareket etmeniz 
gerekir. Dolayısıyla yelkencilik eğitimi, 
normal bir motorlu deniz aracı kullan-
mak için alacağınız eğitimden biraz daha 
farklıdır.

Yelkenli bir tekne, aynı zamanda, tonlar-
ca ağırlıktaki bir kütleyi suyun üzerinde 
hareket ettirecek güçlü rüzgarlara maruz 
kalarak ve bu gücü teknenin doğru nokta-
larına aktaran çok sayıda halatla organize 

olarak çalışan bir araçtır. Elbette, bu 
güçlü rüzgarlar sadece tekneye etki 

etmez, denizde de varlığını hisseti-
rir ve teknenin çevresinde kabaran 

dalgalar yaratır. Yani, hükmetmek, 
kontrol etmek ve karşısında dur-

mak zorunda olduğunuz gücün 
farkında olarak yelkene çık-

malısınız.

Eğitim
İşte tüm bu deneyimi size öğretecek 

olan eğitim için temel ve gerektiğinde 
de ileri seviye yelkencilik kurslarını ta-
mamlamanız gerekiyor. Fakat birkaç hafta 
sürecek kurslar, yelken hakkında bilgisi 
olmayan insanlar için çoğu zaman zor-
layıcı olabilir. Çünkü yelkencilik, birkaç 
hafta içinde öğrenilemeyecek kadar derin 
bir deneyimdir. Dolayısıyla, bir kursa 
başlamadan önce kendinizi yelkencilik 
dünyasına yoğun şekilde hazırlamanızı, 
tavsiye edilen yayınları takip etmenizi, ön 
hazırlıklar yapmanızı öneriyoruz.

Kıyafet ve aksesuar
Amatör olarak, kısa yaz tatillerinde, 

keyif için yelkencilik yapacağınız zaman, 
yazlık genel kıyafetlerle yelken eğitimi al-
manız mümkün olabilir ama hava şartları 
bozduğunda sizi denizin ortasında koruya-
cak özel kıyafetlere, yardımcı aksesuarlara 
ihtiyacınız olacağını unutmamalısınız. 
Katıldığınız kursun eğitimcilerinden bu 
konuda mutlaka bilgi almanızı ve hazırlık 
yapmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, hava 
şartlarının mükemmel olduğu durumlarda 
bile denizin ortasında ve yakıcı güneşin 
altında saatlerce kalacağınızı unutmama-
lısınız. Dolayısıyla vücudunuzu güneşten 
koruyacak gözlük, şapka, güneş kremi gibi 
aksesuarlar da mutlaka çantanızda olmalı. 
Ve tabi ki, dijital cihazlarınızı ıslanmaya 
hatta suya düşmeye karşı koruyacak, suya 

Yelkenciliğe başlama rehberi | GEZİGEZİ | Yelkenciliğe başlama rehberi
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düşmesi halinde batmasını engelleyecek 
gerekli koruyucu aksesuarları da edinme-
lisiniz. Sadece akıllı telefonunuzu değil, 
belki çekim yaptığınız pahalı aksiyon 
kameranızı da suya düştüğünde batma-
sını engelleyecek bir yüzen monopod ile 
kullanmak isteyebilirsiniz.

Pratik
Aslında günümüzde, neredeyse hiç 

tekneye çıkmadan, pratik eğitim alma-
dan, sadece bir sınıfta temel yelkencilik 
eğitimini teorik olarak işleyen herkes 
sınava girip Amatör Denizci Belgesi ala-
biliyor. Ancak bu belgeye sahip olmak, bir 
yelkenliyi sorunsuzca kullanabileceğiniz 
anlamına gelmiyor. Yelken deneyiminizi 
geliştirmek için sıklıkla pratik yapmanızı 
tavsiye ediyoruz. Bunun için amatör grup-
lara pratik eğitim veren kurslar olduğu 
gibi, kişisel olarak da kaptanlı/kaptansız 
bir yelkenli kiralayıp pratiğinizi gelişti-
rebilirsiniz. Ayrıca, günümüzün dijital 
imkanlarını da küçümsemeyin. 

Yelken sporu
Yelkencilik aynı zamanda çok po-

püler bir spor alanı olarak da ilgi 
görüyor. Amatör veya profesyonel 

yelkenciler, her yıl düzenlenen farklı 
yarışlarda, takımlar oluşturarak birbirle-
riyle yarışıyorlar. Yelken camiasında trofe 
ismiyle geçen bu yarışlara dev firmalar 
sponsor oluyor ve dereceye girenlere de 
önemli ödüller verilebiliyor. Bir yelkenli 
tekne sahibi olmasanız da, yarışa katı-
lan tekne sahipleri veya takımlar sık sık 
teknede görev yapacak ekip arkadaşla-
rına ihtiyaç duyabiliyor. Bu nedenle, bir 
takımla anlaşarak, yarışlara katılabilir 
ve pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca, 
dijital dünyanın imkanlarını kullanarak, 
Sailaway gibi başarılı yelken simülasyon-
larında hem eğitim alabilir hem de sanal 

yelken deneyimi edinebilirsiniz. 
Hatta çoklu oyuncu özelliği olan 
bu gerçekçi simülasyonlarda, 
dünyanın her yerinden yelken 
tutkunları ile çok ciddi bir re-
kabete de girebilirsiniz.

Yelkenciliğe başlama rehberi | GEZİGEZİ | Yelkenciliğe başlama rehberi
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Günümüzde veri, hem şirketler 
hem de bireyler için en değerli 

varlık. Her gün bir önceki günden 
daha fazla veri ürettiğimiz bu 

yeni dönemde verilerimize sahip 
çıkmak da bir hayli önemli. 

Peki gün içinde elimizden bir 
an olsun düşürmediğimiz akıllı 

telefonlarımızdaki verilerin 
güvenliği için neler yapabiliriz?

MOBİL DÜNYADA 
KİŞİSEL VERİ 

GÜVENLİĞİ

Mobil dünyada kişisel veri güvenliği | MOBİL HAYAT

Samsung Galaxy A51   
Akıllı telefonlardan bu 

denli söz etmişken akıllı 
telefonunu yenilemeyi düşünen 
kullanıcılarımıza yeni bir model 
tavsiye etmeden geçmeyelim. 
8 çekirdekli işlemcisi ve 6 GB 
RAM kapasitesi ile Samsung 
Galaxy A51, orta segmentteki 
en iyi alternatiflerden biri...

MOBİL HAYAT | Mobil dünyada kişisel veri güvenliği
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sorumluluklara resmiyet kazandırır. Açıkta 
kalan bir nokta olmaması adına hizmet sağ-
layıcıları geniş maddeler ile kendilerinin ve 
kullanıcılarının haklarını korur. Ancak bu 
durum da kullanıcı sözleşmesinin onlarca 
sayfa içerikten oluşmasına sebep olur. Konu 
sadece veri güvenliği ise bu uzun sözleşmele-
rin her bir maddesini okumanıza gerek yok. 
Özellikle kullanıcı verilerine dair başlıklara 
odaklanmanız veri güvenliği noktasında sizi 
fazlasıyla aydınlatacaktır.

KVKK ya da GDPR kapsamına 
uymayan servisleri kullanmayın
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve bu 

düzenlemenin Avrupa’daki karşılığı GDPR, 
kullanıcı verileri konusunda hizmet sağla-
yıcılarını gereği kadar denetliyor. Ancak 
internetteki ya da uygulama marketlerdeki 
bazı servisler bu kanunları ihlal etmeyi bir 
şekilde başarıyor. Kişisel verilerinizin gü-
venliğinden emin olmak istiyorsanız kul-
lanacağınız servisin regülasyonlara uygun 

şekilde kurgulandığından emin olmalısınız.

3. parti servislere dikkat edin
Sosyal medya platformları kullanıcıları-

na ek yetenekler kazandırmak için 3. parti 
yazılımların platforma entegre olmasına 
izin verirler. Bu yazılımlar arasında resmi 
ve güvenli yazılımlar olsa da çok sayıda 
alternatif, verilerinizin ve sosyal medya 
profilinizin güvenliğini tehdit ediyor. İzin 
vermeden önce birkaç kez düşünmelisiniz.

Mobil dünyada kişisel veri güvenliği | MOBİL HAYAT

Erişim izinlerinde seçici olun
Mobil uygulamalar ya da web siteleri 

eğer telefonunuzdaki herhangi bir veriye 
erişmek istiyorsa işletim sisteminiz bu 
erişim sürecinde sizden hangi verilerin 
neden istendiğine dair bir izin bildirimi 
gönderecektir. Bu esnada vereceğiniz izin-
de kullandığınız servisin ne kadar güvenli 
olduğuna, erişilen verilerin ne amaçla ve 
nasıl kullanılacağına dikkat etmelisiniz. 
Eğer yaygın olarak kullanılmayan ve 

güvenlik açısından sizi tedirgin eden bir 
servisi kullanıyorsanız izinler konusunda 
daha seçici olabilirsiniz.

İndireceğiniz uygulamaların 
yorumlarını inceleyin
Özellikle bir Android kullanıcısıysanız 

kurduğunuz uygulamalarda daha seçici 
olmalısınız. İhtiyaç duyduğunuz bir hiz-
mete dair uygulamalar arasından birini 
seçerken mutlaka alternatifler arasında en 

yüksek puana sahip olanları ve kullanıcı-
lardan olumlu yorum alanları tercih edin. 
Bazı zararlı yazılım üreticileri yorumlar 
kısmında da sahte içerikler paylaşabilir. 
Ancak bu duruma da küçük bir araştırma 
ile açıklık getirebilirsiniz.

Kullanıcı sözleşmelerine göz 
gezdirin
Kullanıcı sözleşmeleri uygulama yapım-

cıları ile kullanıcılar arasındaki haklara ve 

MOBİL HAYAT | Mobil dünyada kişisel veri güvenliği
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Her ay olduğu gibi bu sayımızda da 
sosyal medyanın sevilen bir ismiyle 

teknoloji üzerine keyifl i bir söyleşi 
gerçekleştiriyoruz. Bu sayımızda 

konuğumuz, bir dönemin en çok sevilen 
çocuk oyuncularından Zeynep Özkaya. 

Kendisi ile teknoloji, hayat ve sosyal 
medyada inşa ettiği kariyeri hakkında 

keyifl i bir sohbet gerçekleştirdik...

ZEYNEP ÖZKAYA 
VE TEKNOLOJİ

Zeynep Özkaya ve teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Zeynep Özkaya ve teknoloji

| | www.mediamarkt.com.tr16 17



Çilek karakteri ile zihinlere kazınan 
Zeynep Özkaya şimdilerde neler yapıyor?

Şimdilerde sosyal medya ve okul ha-
yatımın geniş bir kısmına hükmediyor. 
Üniversitede son senem olduğu için dersler 
oldukça yoğun. Bir yandan da Youtube 
ve Instagram için düzenli olarak içerik 
üretiyorum. Anlayacağınız şimdilerde 
hayatım koşuşturmacalı. :)

Oyunculuğun yanında artık bir influ-
encersın da... Sosyal medya ve teknoloji 
ile ilişkini nasıl değerlendirirsin?

Sosyal medyada içerik üretmeye çok geç 
başladığımı düşünüyorum. Başlarda cesa-
ret etmekte çok zorlansam da bir şekilde 
başladım. Şu an her saniyem takipçilerime 
ne tavsiye edebilirim veya hangi ürünü 
önerebilirim diye düşünmekle geçiyor. 
Teknoloji ve sosyal medya artık hayatımın 
en büyük parçası...

Hayatımızda sosyal medyanın olmadığı 
yıllarda da tanınan bir isimdin. Bu yeni 
nesil tanınırlığı eskisi ile kıyaslamanı 
istesek..?

Eğer ben Sihirli Annem’de oynadığım 
dönemde sosyal medya olsaydı, şu an her 
şey çok farklı olurdu. Belki o yaşlardan 
itibaren bir içerik üretici haline gelirdim. 
Ama tabi o zamanın da ayrı güzellikleri 
vardı. Mesela sete mektup gönderen minik 
hayranlarımız olurdu. Her neslin sevdiği 
tanınan bir kişiye yaklaşımı farklı oluyor 
ancak hangi zamanda olursa olsun her 
türlüsü çok değerli.

Zeynep Özkaya ve teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Zeynep Özkaya ve teknoloji
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Zeynep Özkaya ve teknoloji | MOBİL HAYAT

Teknolojiden günlük hayatında ne ka-
dar faydalanıyorsun? En çok kullandığın 
teknolojiler neler?

Teknolojiyi hayatımın birçok alanında 
kullanıyorum. Öncelikle işimden dolayı 
telefon elimden düşmüyor :) Youtube 
kanalım için kameram ile videolar çe-
kiyorum, aynı zamanda bilgisayarımda 
da küçük çaplı düzenleme programları 
kullanıyorum. Bunlara ek olarak hem 
kullanışlı hem de pratik özelliklere sahip 
olduğundan akıllı saatim de hayatımın 
bir parçası.

Peki telefonunda en çok kullandığın 5 
mobil uygulamayı sorsak?.

Tahmin edebileceğiniz gibi Instagram 
ve YouTube en çok kullandığım uygula-
malar. Ve bu uygulamaları da WhatsApp, 
Snapchat ve Spotify takip ediyor.

Son olarak Zeynep Özkaya’yı yakın za-
manda yeni projelerde görebilecek miyiz?

Televizyonda yeni bir projeye vakit ayı-
rabilmem için üniversiteden mezun olmam 
gerekiyor. Çünkü şu an birincil önceliğim 
okulumu bitirmek. Ama mezuniyetten 
sonra yeni bir proje ile ‘’Merhaba’’ demeyi 
çok isterim. Onun dışında sosyal medyada 
projeler hiç bitmiyor, daha da güzel işler 
yapacağımıza inanıyorum.

MOBİL HAYAT | Zeynep Özkaya ve teknoloji
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Akıllı teknolojilerle bahar temizliği daha kolay | BAHAR TEMİZLİĞİ

İyisiyle kötüsüyle bir mevsimi daha 
uğurlarken sıra geldi ilkbahara hazır 
girmeye. Yazlıklar yavaş yavaş gün 
yüzüne çıkacak, kışlıklar yıkanıp 
bir sonraki kışı bekleyecek. Peki 
temizliğin bu yorucu temposu daha 
ne kadar sürecek? Bu yazımızda bahar 
temizliğinde işinizi kolaylaştıracak 
akıllı teknolojilerden söz edeceğiz…

AKILLI TEKNOLOJİLERLE 
BAHAR TEMİZLİĞİ 
DAHA KOLAY

BAHAR TEMİZLİĞİ | Akıllı teknolojilerle bahar temizliği daha kolay
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Akıllı teknolojilerle bahar temizliği daha kolay | BAHAR TEMİZLİĞİ

Süpürgeler daha yetenekli, güçlü ve 
akıllı
Gerek yeni nesil şarjlı süpürgeler gerekse ye-

nilenen klasik elektrikli süpürgeler artık kulla-
nıcısına çok daha fazla ek özellik sunabiliyor. 
Gelişen batarya teknolojileri ile tek şarjda çok 
daha uzun süre çalışabilen şarjlı süpürgeler, her 
geçen gün daha kompakt bir hale bürünüyor. Bu 
durum, hem sizin kullanım esnasında daha az 
efor harcamanızı hem de kullanmadığınız za-
manlarda ürünü daha rahat muhafaza etmenizi 
mümkün kılıyor. Klasik elektrikli süpürgeler ise 
gelişen hava filtreleri, emiş güçleri, kullanım 
ömürleri ile hala kullanıcılar tarafından en 
yaygın kullanılan ürünlerden biri.

Beyaz eşyalar akıllanıyor
Beyaz eşyalar her ne kadar çamaşır ve bulaşık 

yıkamak gibi dertlerden bizi kurtarsa da günlük 
tempoda bu ürünleri koordineli kullanmak da 
bazen bizi zorlayabiliyor. Bazen işi bitmiş bir 
çamaşır makinesinde giysiler ıslak bir şekilde 
unutuluyor, bazen bulaşık makinesini çalıştır-
madan evden çıkılabiliyor... Bu gibi durumları 
göz önünde bulunduran beyaz eşya üreticileri, 
ürünlerine kazandırdıkları akıllı özelliklerle, 
kullanıcıların telefonları üzerinden bu ürün-
leri rahatlıkla kontrol edebilmelerini mümkün 
kılıyor. Tüm bu özelliklerle bahar temizliği çok 
daha pratik hale geliyor.

Ütü deyip geçmeyin
Hemen herkesin evde uğraşmaktan en çok sı-

kıldığı iş, şüphesiz ütüdür. Kimi zaman sıcağıyla 
bunaltan bu ürün de artık daha az zamanda daha 
etkili sonuçlar almanız için geliştiriliyor. Her ne 
kadar süpürgeler gibi radikal şekilde akıllı özel-
liklerle bezenmese de yeni ütüler, akıllı sıcaklık 
özellikleri, yüzey geliştirmeleri ve ek yetenekleri 
ile bahar temizliği öncesi incelemeniz gereken 
ürünler arasında.

BAHAR TEMİZLİĞİ | Akıllı teknolojilerle bahar temizliği daha kolay
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Dijitalleşen dünya, evimizdeki teknolojileri de hızla akıllı hale 
getiriyor. Bunun en büyük örneklerinden biri de pek tabii robot 
süpürgeler… Her geçen gün daha da yetenekli hale gelen robot 
süpürgelere bu yazımızda daha yakından bakıyoruz…

Robot Süpürgeler | BAHAR TEMİZLİĞİ

ROBOT SÜPÜRGELER
BAHAR TEMİZLİĞİNDE EN BÜYÜK YARDIMCINIZ: 

BAHAR TEMİZLİĞİ | Robot Süpürgeler
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Robot Süpürgeler | BAHAR TEMİZLİĞİ

R
obot süpürgeler uzun sayılabilecek 
bir süredir hayatımızda. Başlarda 
hem teknik kabiliyetleri hem de 
satış fiyatları ile kullanıcısını tat-

min etmekten uzak olan robot süpürgeler 
zamanla daha akıllı hale geldi ve üretim 
maliyetlerinin düşmesi ile daha ulaşılabilir 
fiyatlara çekildi. Bahar temizliğinde en 
büyük yardımcınız olacak bu robot sü-
pürgeleri edinmeden önce dikkat etmeniz 
gereken bazı noktalar var:

Her şeyden önce bir 
süpürgeden bekleneni vermeli
Robot süpürgelerin akıllı özellikleri, 

kimi zaman bu ürünlerin ana işlevini 
gölgede bırakabiliyor. Oysa klasik elekt-
rikli süpürgelerde olduğu gibi robot sü-
pürgelerde de öncelikli konu emiş gücü 
ve bu emiş gücünü sağlarken ne kadar 
elektrik tükettiği. Yeni bir robot süpürge 
sahibi olmadan önce akıllı özelliklerin 
yanı sıra bu detaylara da göz gezdirmeyi 
unutmayın.

Ama sadece bir süpürge değil
Robot süpürgeler sadece süpürge işlevi 

ile değil aynı zamanda paspas ve toz alma 
işlevleri ile karşımıza çıkmaya başlıyor. Bu 
modlara sahip bir robot süpürgeye sahip 
olmak için ayırdığınız bütçeyi biraz daha 
artırmanız gerekebilir. Ancak tüm bu iş-
levlerin tek bir akıllı üründe toplanması 
sizin rutin temizlik esnasında daha az 
efor harcamanızı sağlayacak, yapmanız 
gereken tek şey robotun ulaşamadığı 
yüksek noktaların tozunu almak olacak.

BAHAR TEMİZLİĞİ | Robot Süpürgeler
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Robot Süpürgeler | BAHAR TEMİZLİĞİ

Batarya ömrü ve 
desibel seviyesi
Robot süpürge seçerken dikkat etmeniz 

gereken noktalardan biri de batarya ömrü. 
Zira uzun soluklu bir şarj performansına 
sahip robot süpürge ile yerinizden kalk-
madan birçok kez temizlik yapmanız 
mümkün olabilir. 

Öte yandan bu temizlik esnasında sü-
pürgenizin ne kadar gürültülü çalıştığı da 
önemli. Artık yeni robot süpürgeler çok 
daha düşük desibel seviyelerinde çalışıyor 
olsa da farklı yüzeylerde ürünlerin rahat-
sız edebilecek bir ses seviyesine çıkması 
mümkün. Alacağınız ürüne karar verme-
den önce bu konuda hazırlanan inceleme 
videolarına zaman ayırmayı unutmayın.

Haritalama teknolojisi
Farklı robot süpürgeler, benzer yapay 

zeka, derin öğrenme ve haritalama tek-
nolojilerini kullanarak evinizi modeller. 
Ancak bu benzer teknoloji süreçleri ürün 
noktasına geldiğinde farklı performanslar 
yaratıyor. Sahip olduğunuz robot süpürge-
nin yüksek bir mesafeden düşmemesini, 
koltukların arasında sıkışıp kalmamasını 
istiyorsanız, sensör kabiliyetlerine ve akıllı 
haritalandırma özelliklerine odaklanma-
nız gerekiyor.

Akıllı telefon entegrasyonu 
önemli 
Günümüzde her yeni teknoloji gibi ro-

bot süpürgelerin de akıllı telefonlarınızla 
uyumlu çalışabilmesi önemli. Öyle ki yeni 
nesil süpürgelerde akıllı telefonunuz ile 
günlük kurgular oluşturmak, süpürül-
mesini istediğiniz odaları filtrelemek ve 
çalışma modunu evinizde olmasanız dahi 
belirleyebilmek, günlük hayatınızda size 
büyük bir özgürlük sunacaktır.

BAHAR TEMİZLİĞİ | Robot Süpürgeler
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İlkbahar ile evinizin havasını tazeleyin | BAHAR TEMİZLİĞİ

İlkbahar mevsimine girerken, polenler gibi 
alerjenler yaşam alanlarımızı istila etmeye 
başlayacak, ısınan havalar nedeniyle açılan 
pencerelerden evlerimize çok miktarda 
toz ve şehrin havasında bulunan kirli 
partiküller girmeye başlayacak. Peki yaşam 
alanlarımızda, evlerimizde, ofi slerimizde, 
soluduğumuz havayı nasıl temizleyebiliriz?

İLKBAHAR İLE 
EVİNİZİN HAVASINI 
TAZELEYİN

BAHAR TEMİZLİĞİ | İlkbahar ile evinizin havasını tazeleyin
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değil, yılın tamamında filtreler ve bu 
sayede serbestçe nefes alıp vermek için 
sağlıklı bir oda iklimi oluşturur.

Soluduğumuz havanın 
her litresi kirli
Sağlıklı bir insan için her gün 10.000 

litreden fazla hava gerekir! Bu da yaklaşık 
olarak 71 banyo küveti hacmine karşılık 
gelir. Ancak, soluduğumuz havanın her 
litresinde tozlar bulunur, bu tozlar görünür 
ve görünmez olabilir. 

Örnek olarak bir halı zemin, kendi ağırlı-
ğının sekiz katı toz taşıyabilir. Havadaki bak-
teriler ve virüsler çıplak gözle hiçbir zaman 
görülemez. Ayrıca, başka kritik maddeler de 
havayla girdap oluşturur.Şöyle yapalım: Mo-

bilyalar ve bazı yapı malzemeleri evlerimizin 
veya ofislerimizin havasına  formaldehit gibi 
zararlı maddeler salar. Elektronik cihazlar 
zararlı radon gazı yayar. İç mekanlardaki 
hava, dış havaya oranla kısmen on kata kadar 
daha çok yüklü ve tozla kirlenmiş olabilir. 

Yatak odasında bulunan bir çay kaşığı 
kadar tozda ortalama 1.000 ev tozu paraziti 
ve 250.000 küçük mayt bulunur. Genelde, 
yaşam alanlarında her gün metrekare ba-
şına altı miligram toz oluşur. Bu nedenle, 
havanızın temiz ve taze olmasını istiyor-
sanız, güçlü bir hava temizleme cihazının 
kullanılması mantıklı olur.

Süpürmek çözüm değil
İnsanların bir çoğu zamanının yaklaşık 

yüzde 80’ini kapalı mekanlarda geçirdiği 
için, oda havasının temiz ve sağlıklı olması 
çok önemlidir. Temizlemek, süpürmek ve 
havalandırmak, odadaki hastalığa neden 
olan partikülleri ortadan kaldırmak için 
genellikle yetersiz kalır. Bir hava temizle-
me cihazı, zararlı maddeleri tam otomatik 
bir şekilde ortadan kaldırır ve ayrıca hava 
kalitesini iyileştirir. 

Mediamarkt’ın hava temizleme cihaz-
larını inceleyerek evinize, yaşam alanla-
rınıza, kişisel tercihlerinize uygun, doğru 
bir çözümü bulabilirsiniz. Bu ilkbaharda 
kendinize ve ailenizin sağlığına güzel bir 
yatırım yapmanızı ve yaşam alanlarınız 
için hava temizleyicileri edinmenizi tav-
siye ediyoruz.

İlkbahar ile evinizin havasını tazeleyin | BAHAR TEMİZLİĞİ

Y
aşadığımız odaların havasında 
asılı halde bulunan ince tozlar, 
alerjenler, polenler, mantar spor-
ları ile bakteriler ve virüsler gibi 

partiküller sağlığımız için son derece 
tehlikeli olabilir. Üstelik, henüz bağışıklık 
sistemi yeterince güçlenmemiş olan küçük 
çocuklar ve bebekler için risk daha da bü-
yük. Oysa bu riskleri bir hava temizleme 
cihazı ile hafifletmek mümkündür. 

Ayrıca evde sigara içiliyorsa, bu da evde-
ki hava kalitesini olumsuz etkiler. Sigara 
dumanı veya mutfaktan, banyodan yayılan 
diğer kokular da kendinizi iyi hissetmenize 
engel olur. Hava temizleme cihazları, oda 
havasını sadece çiçek tozlarının yoğun bir 
şekilde iç mekanlara girdiği ilkbaharda 

BAHAR TEMİZLİĞİ | İlkbahar ile evinizin havasını tazeleyin
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Bahar temizliği planlarınıza dijital 
cihazlarınızı da dahil etmiyorsanız, 

büyük bir hata yapıyor olabilirsiniz. 
Bahar ayları ile birlikte belki gezip 

tozmaya, arkadaşlarınızla buluşmaya, 
etkinliklere katılmaya, sosyal hayatınızı 

zenginleştirmeye hazırlanırken, dijital 
cihazlarınız da her an sağlıklı ve 

hızlı çalışacak şekilde temizlenmiş, 
hazırlanmış olması hayatınızı 

kolaylaştıracak.

Dijital cihazlar için bahar temizliği zamanı | BAHAR TEMİZLİĞİ

DİJİTAL CİHAZLAR İÇİN 
BAHAR TEMİZLİĞİ 
ZAMANI 

BAHAR TEMİZLİĞİ | Dijital cihazlar için bahar temizliği zamanı 
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Dijital cihazlar için bahar temizliği zamanı | BAHAR TEMİZLİĞİ

A
rkadaşlarınızın düğününde, her-
kes anı fotoğrafları ve videoları 
çekerken, telefonunuzun hafıza 
dolu mesajı verip onlarca dakika 

sürecek bir bakım işlemi istemesi hiç hoş 
olmaz, değil mi? Ya da tatile çıktığınız 
sırada evde işlerin yolunda olup olmadı-
ğını kontrol etmek istediğinizde, akıllı 
ev sistemlerinize uzaktan bağlanamadı-
ğınızı fark etmek kötü bir sürpriz olarak 
keyfinizi kaçırabilir.

Yıl boyunca yoğun olarak çalışan dijital 
cihazların düzenli olarak yorulduğunu ve 
tazelenmeleri gerektiğini, bakımlarının 
yapılmasının önemli olduğunu hatırlama-
mız lazım. Peki dijital cihazlarımıza bahar 
temizliği uygulamak için ne yapmalıyız?

SMS’leri silin
Telefonunuza gelen o binlerce, durmak 

bilmeyen SMS’ler var ya... Siz onları SMS 
kutunuzda unuttuğunuzda yok oluyor 
sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. SMS’ler 
biriktikçe telefonun pil performansını 
düşürür. Eski ve gereksiz SMS’lerinizi 
birkaç ayda bir temizleyip SMS kutunuzu 
boşaltmanızın, telefonunuzun pil kullanım 
ömrünü rahatlatacağını hatırlamalısınız.

Depolama alanlarınızı boşaltın
Telefonunuzda saklamak istemediğiniz 

fotoğraf ları, videoları ya silmeyi ya da 
bulut alanlarına taşımayı düşünmelisiniz. 
Ayrıca, uygulamalarınızın ara belleklerin-
deki ihtiyacınız olmayan verileri de silme-
niz, depolama alanlarınızı rahatlatacaktır. 
Elbette uzun zamandır kullanmadığınız 
ve gereksiz bulduğunuz uygulamaları da 
kaldırmak çok faydalı olacaktır.

Şifrelerinizi güncelleyin
Önemli dijital servisler için kullandığı-

nız şifrelerinizi yenilemenizi ve mümkünse 
kullanışlı bir şifre yönetim uygulaması 
kullanmanızı tavsiye ederiz. Malum, diji-
tal dünya aynı zamanda şifreler dünyası... 
Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirmeniz 
dijital dünyadaki güvenliğiniz için ol-
dukça önemli.

Güncellemeleri kurun
Uygulamalarınız için uzun zamandır 

ertelediğiniz güncellemeleri kurmanın za-
manı gelmiş olabilir. Hangi uygulamaların 
güncelleme istediğini bir kontrol etme-
nizde fayda var. Bu güncellemeler içinde 
özellikle güvenlik yamaları bulunuyorsa, 
güncellemeler daha da büyük önem ka-
zanıyor. Özellikle akıllı ev sistemleriniz 
için yayınlanan son güncellemeleri takip 
etmenizi tavsiye ediyoruz.

BAHAR TEMİZLİĞİ | Dijital cihazlar için bahar temizliği zamanı 
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Dijital cihazlar için bahar temizliği zamanı | BAHAR TEMİZLİĞİ

Dijital acil müdahale merkezi kurun
Bir bulut servisi üzerinde, tüm dijital araçla-

rınıza, işinizle veya özel hayatınızla ilgili dijital 
kaynaklara acil durumlarda erişebilmek için bir 
dijital acil müdahale merkezi kurmak için ken-
dinize biraz zaman ayırın. Bu belki her yerden 
ulaşabileceğiniz bulut tabanlı bir Excel dosyası 
olabilir, belki farklı bir uygulama üzerinden, 
tüm şifrelerinizin, tüm gerekli acil erişim kod-
larınızın, ilgili web linklerinin yer aldığı bir 
veritabanı oluşturun ve bu veritabanına sizden 
başka yetkisiz kimsenin ulaşamayacağı gerekli 
güvenlik önlemlerini alın.

Spam filtrelerinizi düzenleyin
İş hayatı artık ev ofis sistemine dönmüşken ve 

e-postaların önemi bir kez daha anlaşılmışken, 
kontaklarınızdan gelen e-postalar için sağlıklı 
bir önem listesi hazırlamanızı da tavsiye ederiz. 
Çalışma arkadaşlarınızdan gelen e-postalar 
için uyarılar alırken, spam olmasa da önemsiz 
sayılabilecek e-postaların sizi sürekli rahatsız 
etmemesi veya önemli postalar kutunuzu işgal 
etmemesi için yeni düzenlemeler yapmalısınız. 
Yarım saatlik düzenlemeyle günlük iş süreçleri-
nizde hayatınızın çok kolaylaştığını göreceksiniz.

Fiziksel temizlik
Telefon, tablet ve PC gibi dijital cihazlarınız 

için fiziksel bir temizlik yapmanız da akıllıca 
bir hareket olur. Özellikle evde çalışma yoğun-
luğu nedeniyle, kanepelerin üzerinde bekleyen, 
kucağınızdaki yastığın üzerinde kullanılan bil-
gisayarların hava soğutma kanallarının kumaş 
tozlarıyla dolduğunu fark edeceksiniz. Küçük 
bir fırça içe bu kanallar üzerindeki tozları alıp 
cihazın tekrar hava almasını ve yaz sıcakları 
gelirken soğuyabilmesini sağlamalısınız. Aksi 
halde, üç vakte kalmaz, değerli PC’nize veda 
edebilirsiniz.

BAHAR TEMİZLİĞİ | Dijital cihazlar için bahar temizliği zamanı 
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Apple Watch Nike SE GPS
Uykunuzu takip etmek için bir akıllı 
saatten yardım alabilirsiniz. Tabi 
sağlık ve uyku denildiğinde akla gelen 
ilk akıllı saat de Apple Watch oluyor. 
Sağlığınızı önemseyen bir teknoloji 
tutkunuysanız Apple Watch Nike SE 
sizin için doğru tercih olacaktır. 

Sağlıklı bir uyku için teknoloji yanınızda | EVDE YAŞAM

Uyku esnasında teknolojik cihazlardan uzak olmanız, 
tamamen karanlık ve sessiz bir ortamda uykuya geçmeniz 
tavsiye edilir. Ancak bu durum teknolojinin uykunuza değer 
katabileceği gerçeğini yadsımaz. Öyle ki hem teknoloji 
marketlerdeki bazı ürünler hem de uygulama marketlerindeki 
uygulamalar uykunuza değer katacak özellikler sunuyor.

SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN 
TEKNOLOJİ YANINIZDA 

EVDE YAŞAM | Sağlıklı bir uyku için teknoloji yanınızda 
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Sağlıklı bir uyku için teknoloji yanınızda | EVDE YAŞAM

Hava temizleme cihazı ile 
odanızı hazırlayın
Gece yatmadan önce odanızı havalandır-

manız daha sağlıklı bir uyku için önemli. 
Ancak mevsimsel koşullar nedeniyle oda-
nızı havalandırmanız her zaman müm-
kün olmayacaktır. Havanın soğuk olduğu 
dönemlerde size hava temizleme cihazları 
yardımcı olabilir. Bu ürünler hem odadaki 
gözle görülemeyecek partikülleri ve bakteri-
leri temizler hem de odanın nem seviyesini 
düzenleyerek daha sağlıklı bir ortam yaratır. 
Uyku öncesinde hava temizleme cihazlarını 
bir süre çalıştırarak, rahat ve sağlıklı bir 
uykuya geçebilirsiniz.

Akıllı aydınlatmalar ile uykuya 
hazırlanın
Özellikle gün boyu bilgisayar başında 

çalışmak zorunda kalmak göz yorgunluğu 
yaratabilir. Bu durumun üstesinden gelebil-
mek için uyumadan belli bir süre öncesinde 
akıllı aydınlatmanızın parlaklık seviyesini 
düşürebilir ve uyku öncesinde daha loş bir 
ortamda rahatlamaya başlayabilirsiniz. 
Özellikle ambiyans modu olan bir tele-
vizyonunuz varsa su ya da kamp ateşi gibi 
ambiyans modlarından birini seçip, biraz 
kitap okumanız kaliteli bir uykuya geçişte 
en ideal sonucu yaratacaktır.

En büyük yardımcılardan biri: 
Mobil uygulamalar
Meditasyon ve uyku temalı mobil uygu-

lamalar mutlaka karşınıza çıkmıştır. Bu 
mobil uygulamalar, hem rahatlamanızı 
sağlayacak telkinler ve yönlendirmelerle 
sizi uykuya hazırlıyor hem de doğa ve su 
sesleri ile daha huzurlu olmanıza katkı 
sağlıyor. Daha kaliteli bir gece geçirmek 
için bu uygulamalara da şans verebilirsiniz. 

Ayrıca size hikayeler anlatan ve kitap 
okuyan farklı uygulamalar da uygulama 
marketlerde mevcut. Uyku esnasında kitap 
okumak gibi kitap dinlemekte huzurlu bir 
şekilde uykuya geçmenize yardımcı olacaktır.

Bildirimleri sessize alıp, 
telefonunuzdan uzaklaşın
Tüm bu tavsiyelerimizi uyguladıktan sonra 

akıllı telefonunuzu sessize alıp yatağınızdan 
uzak bir konuma bırakabilirsiniz. Zira gelen 
bildirimler beyninizi harekete geçirecek ve 
merak hissi rahat bir uyku bir sürmenize 
engel olacaktır. Bir diğer yandan her bildi-
rim esnasında akıllı telefonunuzun ekranı 
uyanıyorsa, bu uyku ortamının aralıklarla 
aydınlanmasına yol açacaktır ki bu durum 
da uyku konforunuzu olumsuz etkiler.
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Yeni nesil teknolojiler, sanat üretimini 
artık daha pratik bir deneyime 

dönüştürdü. Eğer belli bir sanat 
alanına ilginiz varsa, yeteneğiniz 

olduğunu düşünüyorsunuz, bir alanda 
ürünler vermek istiyorsanız, dijital 
teknolojiler yanınızda. Peki nasıl?

EVİNİZİ SANAT 
ATÖLYESİNE 

DÖNÜŞTÜRÜN

Evinizi sanat atölyesine dönüştürün | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Evinizi sanat atölyesine dönüştürün
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S
anatçılar yüzyıllar boyunca çok 
büyük emekler vererek sanat eser-
leri ortaya koydular ve pek çoğu da 
günümüzde eşsiz eserler arasında 

yer alıyor. Dijital teknolojiler hayatımıza 
girdikten sonra ise, sanatsal üretimi daha 
pratik şekilde hayata geçirmek mümkün 
olmaya başladı. 

Artık bir ressam, pahalı ve geniş hacimler 
isteyen bir stüdyoda, pahalı tuvaller ve boya 
malzemeleri arasında önündeki tabloyla 
boğuşmak zorunda kalmadan dijital bir 
tablet üzerinden çizimlerini, resimlerini 
hayata geçirip hızlı şekilde çevrimiçi ser-
gisine yerleştiriyor, hatta eserlerine müşteri 
bile bulabiliyor.

Elbette eski usulde sanat üretiminin değeri 
azalmadı ancak güncel teknoloji ve güncel 
ihtiyaçlar dijital sanat üretimine de çok 
yoğun şekilde ihtiyaç duyuyor.

Peki, ilgi duyduğunuz sanat alanında 
gerekli temel eğitimleri aldınız, kendinize 
belli bir temel oluşturdunuz ve artık evinizi 
üretim yapacağınız dijital bir sanat atöl-
yesine dönüştürmek istiyorsunuz?  Nelere 
ihtiyacınız olacak?

Resim / Grafik
Hızla büyüyen sosyal medya ve video 

oyun pazarı, dijital resim eserlerine ilgiyi 
ve ihtiyacı artırdı. Pek çok sanatçı, dijital 
reklamlar, video oyunları veya web siteleri 
için görsel eserler sunan stok servislerine 
dijital resimler, illüstrasyonlar, grafik, logo 
veya farklı tasarımlar yükleyerek düzenli 
gelir elde ediyor. Bunun için ise uygun bir 
çizim tableti, akıllı kalemler ve elbette do-
nanımınızla uyumlu çizim ve düzenleme 
yazılımlarına ihtiyacınız olacak. Elbette 
bunları kullanmak konusunda da uzman-
laşmanız gerekecek. 

Müzik
Spotify’dan, stok sitelerine kadar pek çok 

kaynakta yarattığınız dijital müzik eserleri-
ni yayınlayabilirsiniz. Youtube kanalı açıp 
müziğinize dinleyiciler toplayabilirsiniz. 
Ve bunun için bir PC veya MAC bile yeterli 
olacaktır. Hatta tabletinizde veya telefonunuz 
üzerinde bile dijital besteler yapabilirsiniz. 
Sadece bestelerinizi yapacağınız doğru yazı-
lımları kullanmayı öğrenmelisiniz. Bunların 
sayısı çok fazla ancak sizin için uygun olan 
uygulamayı belirlemelisiniz. Dilerseniz, 
PC’nize bağlayacağınız dijital bir klavye ve 
mikser ile dijital müzisyenlik kariyerinizi 
bir adım ileriye de taşıyabilirsiniz.
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 Dijital devrimden önce evlerde, apartman 
dairelerinde beste yapmak, müzik aletleri çal-
mak çok pratik bir işlem değildi. Bu seslere, 
komşuların belli bir dereceden sonra müsamaha 
göstermediğini tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla 
müzisyenler, toplu yerleşim alanlarından biraz 
uzakta, ses yalıtımı iyi yapılmış, özenle hazır-
lanmış stüdyolarda çalışmak zorunda kalırdı. 
Ancak bugün artık evinizin salonunda, bilgi-
sayarınız dizinizin üzerindeyken,  müziğinizi 
kulaklık dışına vermeden dev bir senfoni bile 
besteleyebilirsiniz.

3D model / Heykel
Geleneksel heykel sanatı yerini binlerce farklı 

form ve yöntemi barındıran modern heykelcili-
ğe çoktan bıraktı. Bugün ise dijital teknolojiler 
sayesinde pek çok sanatçı eserlerini önce 3D 
yazılımları üzerinde tasarlamayı tercih ediyor. 
Böylece, ortaya çıkacak eser hakkında önceden 

net bir görüntü elde etmek ve her detayına 
müdahale etmek mümkün oluyor. Bugün takı 
tasarımcıları da benzer yöntemleri tercih ederek 
orijinal, eşsiz tasarımlar ortaya çıkarabiliyorlar. 
Daha yenilikçi sanatçılar ise artık etkileyici 
3D tasarımlarını, 3D yazıcılardan çıkararak 
sergileyebiliyor. Veya yazıcıdan alınmış ese-
rin üzerinde farklı kaplamalar yapmayı tercih 
edebiliyor. Elbette bu noktada sanatçının hayal 
gücünün ve malzeme seçiminin sınırı yok.

Dijital sanat platformları
Dijital sanat eserleri üreten diğer sanatçılarla 

buluşabileceğiniz platformlar da artık internet 
üzerinde ve tüm dünyadan milyonlarca sanatçı 
eserlerini buralarda sergiliyor, satışa çıkarıyor, 
alıcılarıyla iletişim kuruyor, anlaşmalar yapıyor, 
diğer sanatçılarla etkileşiyor. Devianart.com, 
sketchfab.com, behance.com ve pinterest.com 
bunlardan sadece bazıları...
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Yaz döneminde hızla verilen 
kiloların aynı hızla geri alındığını 

deneyimlemişsinizdir. Bu sebeple yaza 
formda girmek isteyenlerin, hazırlıklara 
bu tarihlerde başlaması çok daha kalıcı 

bir sonuç yaratacaktır. Bu yazımızda 
sizi yaza hazırlayacak ve kendinizi 

tazelenmiş hissetmenizi sağlayacak 3 
farklı detoks suyu tarifi  veriyoruz:

YAZA HAZIR 
GİRMENİZ İÇİN 

3 FARKLI 
DETOKS SUYU

Yaza hazır girmeniz için 3 farklı detoks suyu | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Yaza hazır girmeniz için 3 farklı detoks suyu
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Aromatik bir karışım: Yaban 
mersini ve armut
Meyve aromalarını daha fazla hissetmek 

isteyenler için yaban mersinli ve armut 
dilimli detoks suyu doğru bir tercih ola-
bilir. 1 adet armutu dilimledikten sonra 
birkaç yaprak taze nane, 1 avuç ahududu, 
1 adet dilimlenmiş misket limonu ve bir 
avuç yaban mersini ile birlikte 2 litrelik 
suya ekleyin. Buzdolabında bir süre din-
lendirdiğiniz detoks suyu ile yağ yakımını 
hızlandırabilir, vücudunuzdaki toksinlerin 
atılmasını sağlayabilirsiniz.

C vitamini deposu: Limon ve 
greyfurtlu detoks suyu
Tercihini daha keskin lezzetlerden yana 

kullananlar için limon ve greyfurtlu detoks 
suyu tarifimiz ideal bir seçenek olabilir. 
Dilimlenmiş 1 adet limon ve greyfurt 2 
litrelik suya eklerken bu kez karışımımıza 
bir adet salatalık ve birkaç yaprak taze 
nane ekliyoruz. Daha yoğun bir lezzet 
arayanlar için 1 adet de misket limon 
eklenebilir. Bu detoks suyu ile hem kilo 
verebilir hem de günlük C vitamini ihti-
yacınızı gidebilirsiniz.

Hindistan cevizi ile sindirimi 
hızlandırın
Yarım hindistan cevizini suyla daha 

hızlı etkileşime girebilmesi için küçük 
dilimlere bölün, dilimlenmiş yarım misket 
limon ve birkaç adet nane yaprağı ile 1.5 
litrelik suda buluşturun. Hindistan cevi-
zinin detoks suyunda daha etkili olması 
için karışımı bir süre buzdolabında bek-
letmelisiniz. Ardından bu lezzetli detoks 
suyu ile sindirim sisteminizi  hızlandı-
rarak sağlıklı bir şekilde kilo vermeye 
başlayabilirsiniz.
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Bir yıldan uzun bir süredir dünya, pandemi 
ile günlük rutinlerinden bir hayli uzaklaştı. 

Kısıtlamalarla birlikte sevdiğimiz insanlarla 
dışarıda bir fi ncan kahve içip, doyasıya 

sohbet etme fi kri hayal oldu. Pek çok 
kahve tutkunu ise ev ortamında birbirinden 
farklı kahveler yapmaya başladı. Peki evde 

hazırlanacak lezzetli bir kahve için nelere 
dikkat edilmeli?

LEZZETLİ BİR 
KAHVE İÇİN 

PÜF NOKTALAR

Lezzetli bir kahve için püf noktalar | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Lezzetli bir kahve için püf noktalar
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Her şeyden önce doğru bir 
kahve tercih edilmeli
Her kişinin kahveden beklentisi farklı 

oluyor. Aroması, sertlik seviyesi ve yaşattı-
ğı deneyim itibarıyla birbirinden oldukça 
farklı olan kahvelerden dilediğiniz birini 
seçerek işe başlayabilirsiniz. Farklı coğraf-
yalar ve iklimlerden çıkan farklı kahveler, 
yaşayacağınız deneyimi çeşitlendirecektir. 
Bu noktada öncelikle kendinize en uygun 
kahveyi keşfetmelisiniz.

Kahvenizin tazeliğine özen 
gösterin
İster kahve makinesi kullanın isterseniz 

demlik, gerçek bir kahve deneyimi yaşa-
yabilmek için kahvenizin tazeliğinden 
emin olmalısınız. Bildiğiniz gibi kahve-
ler, marketlerde ve kahve zincirlerinde 
iki farklı çeşitte satılır. Vakumlu pakette 
çekilmiş olarak satışa sunulan kahveler 
için yapabileceğiniz pek bir şey yok. Zira 
paketi açıldıktan sonra hava ile teması 
başlamış demektir. Yapabileceğiniz tek 
şey paketin içindeki havayı mümkün 
oldukça boşaltmak ve kahvenizi kuru ve 
serin bir yerde muhafaza etmek.

Çekirdek halinde satılan kahveler içinse 
tavsiyemiz, çekim işlemini kendi başını-
za gerçekleştirmeniz. Kahvenizi tedarik 
ettiğiniz zincirler de sizin için bu çekim 
işlemini gerçekleştirebilirler lakin küçük 
bir kahve değirmeni tedarik edip, kul-
lanacağınız kadar kahveyi her öğünde 
kendiniz çekmeniz, kahvenin aromasını 
daha da ön plana çıkaracaktır. Ancak 
eklemek gerekir ki makineler ve french 
press’ler geçirgenlik seviyeleri farklı ol-
duğu için farklı kalınlıklarda çekilmiş 
kahveye ihtiyaç duyarlar.

Kahve makinenizi temizlemeyi 
unutmayın
Kahveseverler için sık frekanslarda 

kahve demlemek olası. Ancak aradan 
biraz olsun zaman geçtikten sonra maki-
nenizin haznesinde ve demliğinde kalan 
eski kahve, demleyeceğiniz yeni kahvenin 
de tadını etkileyecektir. Bu sebeple her 
öğünde olmasa bile kahve makinenizi 
periyodik olarak yıkamayı unutmayın.

Suyun sıcaklığı çok önemli
Kahve makineleri suyun sıcaklığını 

otomatik olarak belirliyor ve size optimal 
bir sonuç yaratmak için geliştiriliyor. 
Ancak french press kullananlar kendi 
suyunu kaynatmakla mükellef olduğu için 
su sıcaklığı konusunda hassas olmalılar. 
Lezzetli bir kahve içmek istiyorsanız önce 
french press’inizi sıcak sudan geçirmeli 
ve ısıtmalısınız. Ardından kaynattığınız 
suyunuzu 95 dereceye inecek kadar bek-
letmeli ve ardından demliğinize ekleme-
lisiniz. Bu sayede kahveniz kaynamakta 
olan su ile birden temas kurmayacak, 
ortaya yanık bir tat sunan ve aromasını 
yitirmiş bir kahve çıkmayacaktır.

Demlendikten sonrada biraz 
beklemelisiniz
Kahvenizin demlendiğinden emin ol-

duktan sonra da mümkünse birkaç dakika 
bekleyin. Bu sürede kahve partikülleri su 
ile daha çok etkileşime geçecek ve kahve-
nizin aroması daha da oturmuş olacak. 
Tüm bu noktalardan sonra keyif li bir 
kahve deneyimi yaşamanız mümkün 
olacaktır.

Afiyet olsun...

Lezzetli bir kahve için püf noktalar | MUTFAKTA YAŞAM

Siemens Espresso Makinesi 
Söylediğimiz tüm bu ipuçları lezzetli 
bir filtre kahve hazırlamanız için 
yeterli. Ancak espresso için işler 
biraz değişebiliyor. Lezzetli bir 
standart oluşturmak istiyorsanız 
Siemens EQ300 TI351209RW 
modelini inceleyebilirsiniz.
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Akıllı telefonlar hepimizi profesyonel 
kaliteye yakın fotoğrafl ar çekebilen 

fotoğrafçılara dönüştürdü. Ancak bu zeki 
cihazlar daha çok portre, manzara, ortam 

fotoğrafl arı çekiminde başarılı olurken çok 
yakın çekimlerde, yani makro çekimde 

özel bir ilgiye ihtiyaç duyuyor. Peki akıllı 
telefonlarla makro çekim yapmak için 

bilmemiz gerekenler nelerdir?

AKILLI TELEFONLA 
MAKRO ÇEKİMİN 

İPUÇLARI

Akıllı telefonla makro çekimin ipuçları | OBJEKTİFOBJEKTİF | Akıllı telefonla makro çekimin ipuçları
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B
ir doğa gezisine çıktığınızı ve çok 
etkileyici, çok nadir çiçekler gördü-
ğünüzü, hatta bu çiçeklerin üzerinde 
arıların, böceklerin dolaştığını gör-

dünüz ve fotoğraflarını çekmek istiyorsunuz 
diyelim… Selfie çekerken, arkadaşlarınızla 
gezip tozarken anılarınızı telefonlarla fotoğ-
raflamanız kolay olsa da çiçek, böcek veya 
yakın çekimde fotoğraflamak istediğiniz 
nesneler için makro çekim yapmak hiç 
kolay değil.

Makro lens çok önemli
Akıllı telefonunuzla başarılı bir makro 

fotoğraf çekebilmek için öncelikle bir makro 
lens almanızı tavsiye ederiz. Bu harici lensi 
telefonunuzun kamerası üzerine taktığınız-
da, makro çekimler yapabilecek profesyonel 
fotoğraf makinesine yakın bir cihaza sahip 
olacaksınız. 

İkinci aşamada ise, makro çekim yapmaya 
uygun bir fotoğraf/kamera uygulamasına 
ihtiyacınız olacak. Uygulama marketlerinde 
bu konuda başarılı kamera uygulamaları 
bulunuyor.

RAW format
Çekim modunuzu, otomatikten manuel 

çekime ayarlamanız da faydalı olacaktır. 
Böylece fotoğrafta istediğiniz noktaya, iste-
diğiniz kadar odaklama yapmanız mümkün 
olacak. Ayrıca, fotoğrafı RAW formatında 
da çekmenize izin veren bir uygulama kul-
lanmanızı tavsiye ederiz. Böylece daha sonra 
fotoğrafın üzerinde oynamanız çok daha 
kolaylaşacak.

Makro çekim yaparken, elinizdeki en ufak 
titreme bile fotoğrafın bulanıklaşmasına 
neden olabilir. Bu nedenle bir tripod kullan-
manız faydalı olacaktır. Ayrıca titremenin 
etkisini azaltmak için 1/125 çekim hızıyla 
çekim yapmanızı tavsiye ederiz.

Işıksız fotoğraf olmaz
Fotoğrafını çektiğiniz nesnenin, ışığı çok 

iyi alması da çok önemli. Nesne küçüldükçe, 
üzerine ve etrafına düşen ışığın etkisi de aza-
lacaktır. Bu da fotoğrafta gürültü oluşmasına 
neden olur. O nedenle, yanınızda makro 
çekime uygun fotoğraf ışıkları bulundurma-
nız fotoğrafın başarılı olma şansını artırır. 

Tüm bu tavsiyelerden sonra ise geriye kalan 
tek detay, sabır... Doğru pozu yakalamak, 
doğru böceği bulmak, doğru çiçeği bulmak ve 
o nesnenin üzerinde belki de onlarca dakika 
hazırlık yapmak, yüzlerce kez pozlama yap-
mak, tekrar tekrar fotoğraf çekmek zorunda 
kalabilirsiniz. Fakat sonunda çok etkileyici 
bir makro fotoğrafınız olacak.

Huawei P40 Lite  
Başarılı makro çekimler için 
her şeyden önce fotoğraf 
performansı ile iddialı 
bir akıllı telefon tercih 
etmelisiniz. Bu noktada size 
önerebileceğimiz modellerden 
biri de Huawei P40 Lite...
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Amatör fotoğrafçılar için zamanlama tavsiyeleri | OBJEKTİF

Zaman başarılı görüntüler elde etmek 
isteyen tutkulu fotoğrafçılar için, sadece 
saat ibrelerini hareket ettiren bir kavram 
değil, elindeki fotoğraf makinesinin 
çalışmasını sağlayan kilit bir bileşendir.

AMATÖR FOTOĞRAFÇILAR 
İÇİN ZAMANLAMA 
TAVSİYELERİ 
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ve nesneleri ne kadar süre görebileceği 
belirlenmiş olacak.

Objektifin çok açık olması, hareketlerin 
bulanıklaşması, görüntülerin netliğini 
kaybetmesi ve fotoğrafın anlamını kaybet-
mesine neden olabilir. Çok az açık kalması 
ise makinenize doğru ışığı, doğru renk-
leri görebilmesi için zaman vermemeniz 
anlamına gelir. Bu durumda karanlık ve 
bulanık bir fotoğraf elde etmiş olursunuz.

Dolayısıyla, deklanşöre ne kadar süreyle 
basmanız gerektiğini deneye deneye, bozuk 
fotoğraflar çeke çeke öğrenip kendinizi 
geliştirmek, zamana hükmetme yolunda 
atacağınız ilk adım olacaktır.

Sonrasında ise zamanı sezmeye başlamak 
zorundasınız. Bu sayede deklanşöre ne 
zaman basmanız gerektiğini fotoğrafçılık 
içgüdülerinizle hissetmeye başlayacaksınız. 

Bir böceğe odaklanmış makro fotoğraf 
çekerken, çevrede uçmaya başlayan kuşları 
hissettiğinizde, az sonra o alacalı, bulaca-
lı, renkli böceğin üzerine bir kuşun pike 
yaparak böceği yaprağın üzerinden kapıp 
yiyeceğini tahmin etmek, sizi başarılı bir 
fotoğrafçı olmaya götüren önemli bir baş-
langıç olabilir. 

O kuş, belki birkaç dakika sonra, belki 
bir saat, belki de beş saat sonra o pikeyi 
yapacak. O görüntüyü yakalamak isti-
yorsanız, makinenizin başında, saatlerce 
beklemeye ve kuş böceği gagasına almak 
üzereyken deklanşöre basarak anı yaka-
lamaya hazır olmanız da gerekecek. Evet, 
saatlerce beklemek kolay bir iş değil ama 
ölümsüz işler çıkarmak için bir zorunluluk.

Z
amana hükmetmek kimse için 
mümkün olmasa da bu ideaya en 
fazla yaklaşan insanların, fotoğraf-
çılar olduğunu kabul etmek gerek. 

Zaman kavramı fotoğrafçılar için asla 
göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir 
fotoğraf bileşenidir. Doğu zamanlama, bir 
fotoğrafın tüm görünümünü ve anlamını 
değiştirebilecek kilit bir değişken olarak 
fotoğrafçının kontrolü altında olmalıdır. 

Gece vakti, bir üst geçitte, farlarını aç-
mış otomobillerin geçtiği bir karayolunu 
fotoğraflarken, deklanşöre kısa basmak 
veya birkaç saniye uzun basmak arasındaki 
farkın fotoğrafı tamamen değiştireceği-
ni anlamaya başladığınızda, zamandan 
bağımsız fotoğraf çekilemeyeceğini de 
hissetmeye başlarsınız. 

Dünya üzerindeki bir noktayı, sabah, 
öğlen veya akşam güneşinde, ya da güne-
şin olmadığı saatlerde fotoğraflamak... Bir 
olayı fotoğraflarken, deklanşöre bir saniye 
önce veya sonra basmanın olaydaki kilit 
vurguyu yakalamanın anahtarı olduğunu 
anlamak, zamanın etki etmediği fotoğraf-
çılığın olmadığını da anlamaktır. Sonuç 
olarak, fotoğraf çektiğimizde zamanın 
bir anını dondurup yakalamış oluyoruz, 
dolayısıyla zamanı yok sayarak fotoğraf-
çılık yapmanın mümkün olmadığını da 
kabul etmek zorundayız.

Fotoğrafçılığı öğrenirken, ilk olarak 
makinenizin objektifinin ne kadar süreyle 
açık kalacağını bilmeniz gerekiyor. Fotoğ-
raf makinenize, fotoğrafladığınız görün-
tünün ne kadar süreyle giriş yapmasına 
izin vereceğini belirlemeniz gerekecek ki, 
bu ince ayarla makinenizin renkleri, ışığı 

OBJEKTİF | Amatör fotoğrafçılar için zamanlama tavsiyeleri 
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Taş plaklar geri mi dönüyor? | SES VE GÖRÜNTÜ

Müzik dünyası Spotify gibi dijital müzik yayın servislerine 
odaklanmış olsa da dünyada çok sayıda müziksever, müziğe 
ulaşmanın çok değerli olduğu yıllarda efsane haline gelen taş 
plaklardan müzik dinlemenin keyfi ni yeniden keşfediyor.

TAŞ PLAKLAR 
GERİ Mİ DÖNÜYOR?

SES VE GÖRÜNTÜ | Taş plaklar geri mi dönüyor?
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T
aş plaklar, 1948 yılında icat edi-
len bir teknoloji ve o zamanlar 
bu plakların üzerine kaydedilen 
makimum 23 dakikalık müziği 

gramafonlar ile dinlemek mümkün olu-
yordu. Elbette son derece cızırtılarla dolu 
bu ses kayıt teknolojisi bugün artık çok 
eskimiş olsa da plak teknolojisini geliş-
tirmeye devam eden müzik endüstrisi, 
meraklıları için pek çok albümü hala plak 
formunda satışa sunuyor. Öyle ki, dünya 
çapında hala milyonlarca adet yeni plak 
satıldığı biliniyor. Üstelik bu rakama kimi 
müzik severlerin, koleksiyon amacıyla 
internet müzayedelerinden satın aldıkları 
milyonlarca ikinci el plak dahil değil.

Plaklara karşı sönmeyen bu yoğun ilgi-
nin farkında olan donanım üreticileri de 
neredeyse her sene farklı, yeni tasarımlı 
bir plak çalar piyasaya sürmeyi ihmal et-
miyor. Öyle ki, bazı plak çalarlar, göz alıcı 
retro tasarımlarının altında son derece 
güçlü dijital donanımlarıyla, çok yüksek 

fiyatlarla piyasada kullanıcılarını bekliyor.
TikTok mu taş plak mı?
Bugün yaşı 50’nin altında olan pek 

çok insan için taş plaklar çok yabancı/
eski/modası geçmiş bir teknoloji olarak 
hatırlanıyor ve hatta hiç hatırlanmıyor 
bile olabilir. TikTok ile büyüyen neslin 
ise plaklarından hiç haberdar olmaması 
çok olası bir durum. 

Ancak, önemli sayıda müzikseverin, 
ayda birkaç dolarlık abonelik ücretiyle 
neredeyse dünyanın tüm müzik arşivine 
çevrimiçi olarak ulaşma imkanı varken, 
sadece bir veya birkaç şarkının yer aldığı 
bir plağı satın almak için onlarca ve hatta 
bazen yüzlerce dolar ödediğinde şahit ol-
mak hiç zor değil. Hatta, çok nadir bulunan 
plaklara on binlerce veya yüz binlerce dolar 
değer biçildiğini de unutmamak gerekiyor.

Peki, insanları plaklara bu kadar büyük 
tutkuyla bağlayan nedir?

Yaklaşık 30 santimetre çapındaki bu 
siyah plakların, müziğe ulaşmanın çok zor 

ve pahalı olduğu çağlarda in-
sanlara müzik lezzeti tattırdı-
ğını unutmamamız gerekiyor. 
Dolayısıyla, nostaljik değerlere 
sahip müzik severler için plak-
lar ile kurulan duygusal bağlar 
hala çok güçlü. 

Ancak plak çağında yaşama-
mış gençler de bugün plaklara 
yoğun ilgi gösterebiliyor zira 

aynı ataları gibi onlar da plakların büyü-
süne kolayca kapılmanın mümkün oldu-
ğunu görüyorlar. Her biri ayrı bir sanat 
eseri olan etkileyici kapak tasarımlarıyla 
plak üzerinde piyasaya çıkan albümler, 
şarkılar müzi severleri mutlu etmek için 
özel olarak üretiliyor.

Keza, bu plakların yıllar içinde gelişen 
teknolojileri onlara bugün artık CD ka-
litesinde ses kaydı yapmayı da mümkün 
kılıyor ve bir şarkıyı internet üzerinden 
gelen sıkıştırılmış verilerle dinlerken 
yaşanan ses kayıpları plaklar üzerinde 
yaşanmıyor. Dolayısıyla, müzik severler 
için ses kalitesi de vadeden plaklara yüksek 
fiyatlar ödemek rahatsız edici bir durum 
oluşturmuyor.

Elbette güzel bir evin özenle döşenmiş 
salonunda, baş köşeye yerleştirilen şık 
tasarımlı bir plak çaların görüntüsü de 
dekorasyonu zenginleştiren önemli bir 
öğe olarak kullanılabiliyor ve insanlar 
hala dostlarına, misafirlerine plak çalar 
üzerinden, yüksek ses kalitesiyle müzik 
dinletmekten keyif alıyorlar.

Öyle görünüyor ki, yaklaşık 75 sene 
önce hayatımıza giren bu teknoloji, kaset 
çalarları, cd çalarları,  dijital portatif müzik 
çalarları, iPod’ları tarihe gömdüğü gibi, 
daha uzun yıllar boyunca pek çok başka 
standardı da tarihe gömme potansiyelini 
taşıyor. Ummadık taş plak baş yardı de-
mek, pek de hatalı olmasa gerek.

Taş plaklar geri mi dönüyor? | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Taş plaklar geri mi dönüyor?
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Farklı kullanım alanlarıyla katlanabilir ekranlar | SES VE GÖRÜNTÜ

Katlanabilir ekran teknolojisi 
nihayet günlük hayatımıza girdi ve 
akıllı telefonlarımızı artık katlayıp 
açarak büyük ekranlı cihazlara 
dönüştürebiliyoruz. Ancak büyük 
umut vadeden bu teknolojinin 
sadece telefonlarla sınırlı kalmasını 
beklemeyelim.

FARKLI KULLANIM 
ALANLARIYLA 
KATLANABİLİR 
EKRANLAR

SES VE GÖRÜNTÜ | Farklı kullanım alanlarıyla katlanabilir ekranlar
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Farklı kullanım alanlarıyla katlanabilir ekranlar | SES VE GÖRÜNTÜ

K
atlanabilir ekran teknolojisi, belki 
de son on yıldır donanım üreti-
cilerinin en önemli Ar-Ge konu-
larından biriydi. 2010 öncesinde, 

e-ink firmasını satın alan Philips’in rulo 
gibi toparlanıp bir kalem boyutuna getiri-
lebilen ve açıldığında bir tablet boyutuna 
gelerek e-kitapları okumaya destek olan 
ekran konsepti çalışmaları o yıllar için 
herkesi heyecanlandırsa da bu çalışmanın 
pratik bir ürüne dönüşmesinin önünde 
hala çok zaman olduğunu biliyorduk.

Katlanabilir ekran teknolojisi ancak 10 
sene sonra, 2010’ların sonunda, medya 
önünde cılız şekilde gösterilebilen labo-
ratuvar çalışmalarına dönüşebildi. Artık 
bu teknoloji, etkileyici ürünlerle pazarda 
yer alıyor ve son tüketiciye güvenle ula-
şabiliyor.

Katlanabilir ekran yeteneğine sahip 
akıllı telefonlar, yüksek fiyatlarına rağ-
men, piyasada ilgi görüyor ve telefonlarını 
diledikleri anda geniş ekranlı bir tablete 
dönüştürme ihtiyacı duyan, özellikle 
profesyonel kullanıcılar, bu cihazları 
talep ediyorlar.

Ancak katlanabilir ekranların sadece 
telefonlarla sınırlı kalmayacağını tahmin 
etmek zor değil. Bu ekranları üretmek 
için kullanılan teknoloji yaygınlaştıkça 
ve ucuzladıkça, günlük hayatın daha 
pek çok alanında katlanan ekranlarla 
karşılaşacağız.

Cüzdan boyutunda PC mi?
Klavyeleri ve ekranları katlanarak 

küçük bir cüzdan boyutuna kadar 
küçülebilen güçlü PC’nizi cebinizde 
her yere taşıyabildiğinizi bir düşü-
nün. Bu size inanılmaz geliyorsa, 
“Stick PC” formatıyla, bir USB disk 
boyutundaki mini PC’lerin zaten uzun 
zamandır piyasada olduğunu hatırlatalım. 

Bu PC’lerin tek eksiği bir klavye ve ek-
randı ve zaten katlanabilir mini klavyeler 
artık olağan bir teknolojiyken, katlanabilir 
ekranların da yaygınlaşmasıyla, “katlana-
bilir PC” konseptinin hızla hayatımıza 
gireceğinden şüpheniz olmasın. Üstelik 

bunlar bir tablet-klavye formundaki cılız 
PC’ler değil, Windows sistemli dizüstü/
masaüstü PC’ler kadar güçlü cihazlar 
olacaklar.

Tekne sahipleri daha büyük 
televizyonlar isteyecek
Dahası, dev ekranların eksikliğini çeken 

küçük hacimli mekanlarda, örneğin tek-
neler veya karavanlar için, kullanılmadı-
ğında katlanarak küçük hacimli alanlarda 
saklanabilecek TV’ler üretileceğini de 
tahmin edebilirsiniz. 

Otomobillerin, arazi araçlarının kon-
sollarında daha geniş dijital görüntüye, 
harita inceleme gibi uğraşlara ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılması için otomobil 
üreticileri de şimdiden bu teknolojinin 
peşine düştü. Özellikle lüks otomobil 
üreticilerinin bu teknolojiyi kendi üst 
segment otomobilleriyle sunan ilk marka 
olmak için çok yoğun çalışmalar yaptığını 
tahmin ediyoruz.

Pratik teknolojiler her 
zaman kazanır
Sadece 2-3 sene önce, bir tek-

noloji fuarında, medyaya 
5-10 saniyeliğine gös-
terilen deneysel 
bir teknoloji 
olan kat-

lanabilir ekranlar, bugün artık etkileyici 
telefonlar olarak karşımıza çıktılar. Ama 
vazgeçilemez pratik kullanım alanları 
onları birkaç sene içinde günlük hayatın 
en olağan teknolojilerinden birine dönüş-
mesine sağlayacak gibi görünüyor. 

Dokunmatik ekranlı telefonlar ilk kez 
görücüye çıktığı dönemde kullanıcıla-
rın tuşlu telefonlarını bırakıp da pahalı 
dokunmatik telefonlara geçmeye hevesli 
olmadığını hatırlarsınız. Ancak, insan-
lar hayatlarına “pratik fırsatlar” sunan 
teknolojilere karşı koyamazlar. Bu da 
dokunmatik ekranlar gibi katlanabilir 
ekranlar da birkaç sene içinde dünyanın 
vazgeçilmezleri arasına girmeye aday 
olduklarını doğruluyor. Hazır olalım, 
sonra şaşırmayalım. Bu ekranlar gümbür 
gümbür geliyorlar. 

SES VE GÖRÜNTÜ | Farklı kullanım alanlarıyla katlanabilir ekranlar
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VLOGGER’LAR İÇİN 
EN PRATİK KURGU 

PROGRAMLARI
Yeni dünyada video içerik üretmek 

artık hemen herkesin hayatının 
bir parçası. Açtığımız kişisel 

YouTube kanallarımız ile günlük 
deneyimlerimizi izleyicilerle 

paylaşıyor, uzmanlıklarımıza 
göre benzersiz içerikler sunmayı 

hedefl iyoruz. Çoğu zaman videoların 
içeriği önceliklendirilse de kısıtlı 

zamanımızda estetik videolar 
çıkarmak izleyicilerin videolarda daha 

çok vakit harcamasını sağlayabilir. 
Bu yazımızda sizlere kolayca dikkat 
çekici sonuçlar alabileceğiniz kurgu 

programlarını derledik.

Vlogger’lar için en basit kurgu programları | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Vlogger’lar için en basit kurgu programları
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Vlogger’lar için en basit kurgu programları | BİLGİSAYAR DÜNYASI

iMovie
MacOS ve iOS kullanıcıları tarafından 

en çok tercih edilen video düzenleme 
programı iMovie, Apple imzası taşıyor ve 
sadece Apple ekosistemi cihazlarda kulla-
nılabiliyor. Sade arayüzü, hazır geçişleri 
ve efektleri ile kolay bir kullanım sunan 
iMovie, kullanıcılar tarafından ücretsiz 
olarak indirilebiliyor.

Final Cut Pro X
Mac platformu için geliştirilen ikonik 

kurgu programı Final Cut Pro X, iMo-
vie’ye kıyasla çok daha profesyonel bir 
program. Video prodüksiyon alanındaki 
profesyoneller için geliştirilen Final Cut 
Pro X programı, sanılanın aksine son 
kullanıcılar tarafından da kolayca kul-
lanılabiliyor. iMovie’de olduğu gibi bu 
programda da hazır araçlar üzerinden 
videolarınızı kurgulayabilir, eliniz alış-
tıkça daha derinlemesine işler yapmaya 
başlayabilirsiniz. Ancak Final Cut Pro 
X’in App Store’da 2.799 TL karşılığında 
indirilebildiğini ekleyelim.

Avid Media Composer
Hem Windows hem de Mac platformun-

da kullanılabilen Avid Media Composer, 
arayüz tasarımı olarak diğer kurgu prog-
ramlarına benziyor. Çoklu kamera des-
teği ile kurgu süreçlerine profesyonellik 
kazandıran Avid Media Composer, kurgu 
programına bütçe ayırabilen amatör kul-
lanıcılar için de ideal olabilir. Son olarak 
programın, farklı ihtiyaçlara göre farklı 
paketlerle satışa sunulduğunu belirtelim.

Lightworks
Sezgisel kontrolleri ile kolay bir şekilde 

alışabileceğiniz Lightworks aslında pro-
fesyoneller için geliştirilmiş bir kurgu 
programı. Ancak kolayca göz kamaştıran 
işler çıkarabilmesi ve ücretsiz dağıtılması 
sayesinde Lightworks amatör kullanıcılar 
tarafından da tercih edilen kurgu program-
ları arasında. Diğerlerinden farklı olarak 
Lightworks, Mac ve Windows’un yanında 
Linux platformunda da kullanılabiliyor. 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Vlogger’lar için en basit kurgu programları
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OYUN YAPIMCILIĞINA GİRİŞ: 
NEREDEN BAŞLAMALI, 

NE YAPMALIYIM?

Video oyunları dijital eğlence dünyasının 
merkezine yerleşti ve herkesin kalbini kazandı. 

Ancak sayısız genç kariyerini video oyunu 
yapımcılığına yönlendirmek istiyor. Peki bu işte 

başlangıç adımları nedir?

Oyun yapımcılığına giriş | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Oyun yapımcılığına giriş
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Oyun yapımcılığına giriş | BİLGİSAYAR DÜNYASI

O
yun yapımı kolay bir iş değil. Mil-
yonlarca insanın severek, saatle-
rini, günlerini vererek oynadığı 
dev oyunlar için bazen yüzlerce 

kişi çalışabiliyor. Onlarca milyon dolarlık 
bütçelerle hazırlanan bu oyunları büyük 
bir ekip kurmadan ve çok büyük bütçe-
lere sahip olmadan hazırlamak neredeyse 
imkansız. Ancak oyun dünyasında, küçük 
bütçelerle, tek kişilik ekiplerle, çok eğlen-
celi, sürükleyici oyunlar ortaya çıkaran 
yetenekli yapımcılar da var ve bunların 
sayısı hiç az değil. Indie/bağımsız yapımcı 
olarak adlandırılan bu yapımcılar, zekice 
kurguladıkları fikirleriyle oyun dünyasın-
da büyük bir hayran kitlesine de sahipler.
Peki, video oyunu yapmaya niyetlenen biri 
için atılması gereken ilk adımlar neler?

Video oyunları, görsel ve işitsel sanat 
eserlerini, çoğu zaman etkileyici bir se-
naryo ile birleştiren ve bunların kodlama 
becerisi vasıtasıyla bilgisayarda çalışacak 
bir yazılıma çevrilmesiyle ortaya çıkar.

İlk nesil oyun yapımcıları tamamen 
sıfırdan, oyunu oluşturacak tüm yazılım 
altyapısını kendisi kurmak zorunda kal-
mışken, bugün oyun yapımcıları işlerini 
kolaylaştıran oyun motorlarını kullanarak 
oyunlarını hayata geçiriyorlar.

Oyun motoru
Bir oyun motorunu hiç bilmeyen bi-

rine anlatmak gerekirse, bir ofis yazılı-
mına benzetebiliriz. Aynı, Word, Excel, 
PowerPoint gibi kendi çalışma mantığı 
olan oyun motorları, yapımcıların bel-
li kurallar üzerinden kendi oyunlarını 
geliştirmesini sağlar. Bugün en popüler 
oyun motorları, Unreal Engine, Unity, 
GameMaker, Cry Engine, Lumberyard 
olarak sayılabilir ancak oyun motorları 
bu kadarla sınırlı değil. Farklı yetenek-
lerde, farklı özelliklerde çok sayıda oyun 
motoru bulunuyor. 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Oyun yapımcılığına giriş
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Bir oyun yapımcısının ilk olarak, ha-
zırlayacağı oyunun formatını dikkate 
alarak, üzerinde çalışacağı en uygun oyun 
motorunu seçmesi gerekiyor. 

Programlama dili
Elbette oyun motorları mucizeler ya-

ratan yazılımlar değil. Yapımcının oyun 
bileşenlerini hayata geçirmek için prog-
ramlama dillerine hakim olması gereki-
yor. Bugün piyasada oyun motorlarının 
en  fazla tercih ettiği dillerden biri C# 
olarak kabul ediliyor. Ancak Pyhton dili 
de yapımcılar arasında hızla yükseliyor. 
Öte yandan Javascript de çoğu zaman 
casual oyunlar için sık kullanılan prog-
ramlama dilleri arasında yer alıyor. Oyun 
yapmak için yola çıkmak isteyen gençlerin 
öncelikle doğru programlama dillerinde 
uzmanlaşması gerektiğini unutmaması 
gerekiyor. Üstelik seçeceğiniz oyun mo-
toru da her dil ile çalışmıyor. O motorun 
birlikte çalıştığı dil konusunda uzman-
laşmak durumundasınız. Ne var ki, bir 
programlama dilinde uzmanlaşmak için, 
öncelikle bilgisayar programlama eğitimi 
almak, temel bilgileri öğrenmek, yazılım-
cılığın temellerini hatim etmek gerekiyor. 
Alfabeyi öğrenmeden bir roman yazmaya 

başlayamazsınız.

Görsel öğeler
Oyunlarınızda kullanacağınız görsel 

öğeleri tasarlamak için Photoshop veya 
benzeri görsel tasarım uygulamalarını 
kullanmak durumunda olacaksınız. Bu 
sıralar çok popüler olan pixel art oyunlarla 
işe başlamak isteyenler için, pixel pixel 
çizim yapmayı kolaylaştıran sayısız başka 
uygulama da bulunuyor. Ancak unutma-
yın, bir video oyununda gördüğünüz her 
detayı, siz oluşturmak ve oyun motoruna 
o öğeleri sağlamak zorundasınız. Bu görsel 
öğeler kendi kendine yoktan var olmaya-
cak. Pratik bir yöntem olarak, “game asset 
store” denilen dijital mağazalarda, bazı 
sanatçıların toplu olarak satışa çıkardığı 
oyun görselleri bulunabiliyor. Bu görsel-
leri de kullanarak küçük oyunlar hayata 
geçirmeniz mümkün. Özellikle, oyun 
yapımını öğreneceğiniz ilk birkaç küçük 
deneme oyununda bu hazır görsel öğeleri 
kullanabilirsiniz.

İşitsel öğeler
Bütün o silah sesleri, motor sesleri, ses 

efektleri, oyunda çalan müzikler... O sesler 
de yoktan var olmuyorlar. Günümüzün In-

die oyun yapımcıları bu sesleri çoğunlukla 
dijital ses marketlerinden satın alıyorlar. 
On binlerce farklı ses efekti arasından 
doğru efektleri aramak, bulmak, seçmek, 
satın almak... Pek kolay bir iş değil, gün-
lerce vaktinizi bu işlere ayırmak zorunda 
kalabilirsiniz. Elbette ücretsiz olarak ses 
dosyaları sağlayan bazı ses marketleri de 
bulunuyor ama sağladıkları seçeneklerin 
sayısı pek fazla sayılmaz.

Oyun yapım eğitimi
Bu konuda bir kariyer yapmaya ka-

rarlıysanız, üniversitelerde oyun yapımı 
konusunda eğitim veren bölümler bu-
lunuyor. Üniversite dışında kendinizi 
eğitmek isterseniz de Udemy gibi kay-
naklarda, oyun yapımcılığı konusunda 
her aşamada kapsamlı video eğitimler 
bulabilirsiniz. Ancak daha önce bu konu-
da hiçbir araştırmanız yoksa, biz küçük 
uyarımızı yapmış olalım, bu uğraş, yani 
oyun yapımcılığı, tam zamanlı enerjini-
zi adamak zorunda kalabileceğiniz çok 
karmaşık bir disiplindir. Ama elbette, 
azmederek bu alanda kendini geliştiren 
nice insanın da tek başına hazırladıkları 
oyunları bugün dünyada milyonlarca 
insan beğeniyle oynamaya devam ediyor.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Oyun yapımcılığına giriş
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Samsung 55” UHD Smart TV
Kendinizi bambaşka bir evrende bulmak 
istiyorsanız Tribes of Europa doğru bir 
tercih olabilir. Ancak bu yapımı hangi 

televizyondan izlediğiniz de oldukça önemli. 
Samsung’un Crystal UHD teknolojili 

55TU8500 modeli yeni evrenlere yelken 
açmanız için doğru bir tercih olacaktır.

Tribes of Europa | EĞLENCE DÜNYASI

DARK’IN YAPIMCISINDAN YENİ BİLİM KURGU:

Netfl ix’in en yeni yapımlarından biri olan Tribes of Europa, 19 Şubat 
itibarıyla izleyiciyle buluştu. Post-apokaliptik evreni ve distopik yapısıyla 
dikkatleri üstüne çeken Alman yapımı, 2029 yılında gerçekleşen bir güç 
kesintisinin ve onu takip eden Kara Aralık’ın ardından insanlığın küçük 
kabileler halinde varoluş çabalarını konu alıyor.

TRIBES 
OF EUROPA

EĞLENCE DÜNYASI | Tribes of Europa
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

2
074 yılına geldiğimizde ka-
bileler arasında belkide en 
barışçıl olan Origin‘lerle ta-
nışıyoruz. Dış dünyadan izole 

olan, teknolojiyi reddeden Orijinlerin 
bu sakin huzurlu yaşantısı gökten 
düşen uçan bir araç ile son buluyor. 

Tribes of Europa’da ana kahraman-
lar Liv (Henriette Confurius), Kiano 
(Emilio Sakraya) ve Elja (David Ali 
Rashed) uçan bir aracın düşüşüne 
tanık olurlar. Farklı kabilelerin ken-
dine has özellikleri ile yeni boyutlar 
kazandırdığı dizide ana karakterlerin 
yolları ayrılıyor ve her biri farklı bir 
maceraya atılıyor. 

Tribes of Europa‘nın ilk sezonu, 
35-40 dakika arasında değişen sü-
relere sahip altı bölümden oluşuyor. 
Post-apokaliptik bir yapım için kısa 
sayılabilecek sürelere sahip Tribes 
of Europa’nın  6 bölümlük kısa ilk 
sezonu gelmesi dizinin uzun sezon-
lar sürebileceğini gösteriyor. Zira 
ilk sezon ancak dizinin evrenine 
almamızı sağlıyor.

Dark ile aynı yapımcıdan çıkan 
Tribes of Europa, karanlık yapısı 
ile Dark’a benzetiliyordu. Ancak ilk 
sezonu bütünüyle ele aldığınızda bu 
yeni dizinin Dark’tan oldukça farklı 
olduğunu anlayabiliyorsunuz.18 yaş 
sınırı ile izleyicilerle buluşan Netf-
lix yapımın yönetmen koltuğunda 
Philip Koch ve Florian Baxmeyer 
oturuyor. Başrolleri Henriette Con-
furius,Emilio Sakraya,David Ali 
Rashed tarafından üstlenilen dizi 
izleyenlerin yüzde 83 tarafından 
beğeniliyor.

EĞLENCE DÜNYASI | Tribes of Europa
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İlk kez Haziran 2019’da piyasaya sürülen, rekabetçi ve 
eğlenceli oynanışı ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran THQ 

Nordic ve Feld Entertainment ortak yapımı Monster Jam 
Steel Titans, serinin ikinci oyunuyla yenilendi. 2 yıl aradan 
sonra daha çok oyun modu ve gelişmiş grafi klerle gelen 
Monster Jam Steel Titans 2’ye gelin birlikte bakalım…

ARTIK DAHA EĞLENCELİ!

Monster Jam Steel Titans  | EĞLENCE DÜNYASIEĞLENCE DÜNYASI | Monster Jam Steel Titans 
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2 Mart tarihi itibarıyla Xbox One, Xbox Series X ve S, PS4, 
Nintendo Switch, Google Stadia ve Windows platform-
larında oyuncularla buluşan Monster Jam Steel Titans 2, 
iki farklı sürümle oyunculara ulaşıyor. Oyunun standart 

sürümünün yanı sıra, Power Out Bundle olarak isimlendirilen 
bir diğer sürüm serinin ilk oyununu ve sıra dışı araçların yer 
aldığı 3 farklı DLC ile birlikte geliyor.

Kendinize en uygun şekilde kurguladığınız canavar aracınız-
la yarışabildiğiniz oyunun benzerlerinden farklı bir deneyim 
yarattığı asıl nokta ise çevrimiçi modu. İster bir arkadaşınızla 
isterseniz de tanımadığınız yarış tutkunları ile kozlarınızı pay-
laşabildiğiniz oyunda, 38 farklı araç modeli, 5 yeni evren ve 12 
farklı otantik stadyum yer alıyor.

Stadyum modu ile gerçek dünya şovlarına benzer türde gös-
terişli işler çıkarabilir, Stoppy, Moonwalk, Walk It, Cyclone, 

Pogo, Power Out ve Back-Flip gibi yetenek hareketleri ile birinci 
sıraya oturabilirsiniz.

Serinin bir önceki oyununa kıyasla çok daha gerçekçi bir oyun 
fiziğine, sürükleyici kariyer moduna ve yeni mekanlara sahip 
olan Monster Jam Steel Titans 2, doğal olarak biraz daha yüksek 
bir sistem gereksinimi istiyor. Bu yeni yapımı bilgisayarından 
oynayacak kullanıcılar için sistem gereksinimleri şu şekilde:

Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
İşlemci: AMD / Intel Quad Core, 3.0 GHz işlemciler ve fazlası
Ekran Kartı: GeForce GTX 960 ve Radeon R9 & DirectX 11
RAM: 8 GB
Depolama: 20 GB HDD

EĞLENCE DÜNYASI | Monster Jam Steel Titans 
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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.


