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N
isan ayı ile birlikte havalar iyiden iyiye ısınmaya, güneşli 
günlerin heyecanı yaşanmaya başladı. Mediatrend olarak 
biz de ‘’İlkbahar’’ özel sayımızla bu güzel dönemi karşı-
lamak istedik ve size ilkbahara özel bir dosya hazırladık. 

Gelin Mediatrend Nisan sayısına şöyle kısaca bir göz atalım…
Nisan sayımızın Mobil Hayat köşesinde kişisel gelişiminiz 

için etkili olabilecek bazı mobil uygulamaları sizler için sıra-
ladık. Son dönemin en iyi akıllı saatleri de bu ay Mobil Hayat 
köşemizin başlıkları arasında. Her yeni sayımızda olduğu gibi 
bu sayımızda da sosyal medyanın ve ekranların sevilen bir ismi 
ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu ayki konuğumuz ünlü 
oyuncu Berkay Hardal.

Gezi köşemizde ise bu ay rotamızı Anadolu’nun tarihi mer-
kezleri oluşturuyor. Mutfakta Yaşam’da bu ay da birbirinden 

lezzetli tarifleri bulmanız mümkün. Ses ve Görüntü köşemizde 
en iyi ses kayıt uygulamaları ve taşınabilir projeksiyon cihazları 
hakkında kaleme aldığımız makaleleri kaçırmamanızı öneririz. 

Bilgisayar Dünyası’nda bu ayın makaleleri oyuncuları ya-
kından ilgilendiriyor. Zira bu sayımızda bilgisayar oyuncuları 
için en başarılı kontrolcüleri ve bilgisayar toplayanlar için güç 
kaynağı ipuçlarını Bilgisayar Dünyası köşemizde sizlerle pay-
laşıyoruz. Mediatrend’in en renkli köşesi ‘’Eğlence Dünyası’’ 
bu ay tarihin en başarılı spor belgeselleri arasında gösterilen 
Drive to Survive’ın üçüncü sezonunu ve geçtiğimiz ay sonun-
da piyasaya çıkan It Takes Two oyununu mercek altına alıyor.

Teknoloji dolu bir serüvene çıkmaya hazırsanız başlayalım...

MediaMarkt Türkiye
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TARİH ZENGİNİ ANADOLU 
GEZGİNLERİNİ BEKLİYOR

Tarih zengini Anadolu gezginlerini bekliyor | GEZİ

TARİH ZENGİNİ ANADOLU 
GEZGİNLERİNİ BEKLİYOR
Anadolu insanoğlunun tarihine şahitlik yapmış kadim bir toprak parçası 
olarak dünyanın en zengin kültür/tarih turizmine de ev sahipliği yapıyor. 
Bahar ayları gelmişken, bu muhteşem zenginlikleri yeniden keşfetmek 
için planlarımızı hayata geçirebiliriz.

Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta)  
1987’de UNESCO tarafından Dünya 

Mirası ilan edilen Nemrut Dağı, 1988 
yılında tesis edilen Nemrut Dağı Millî 
Parkı ile korumaya alınmıştır. Dağ, eski 
çağlarda “Kommagene” olarak bilinen, 
bu alanda bulunan arkeolojik kalıntılara 
ev sahipliği yapmaktadır. Antiochos tü-
mülüsü ve buradaki dev heykeller, Eski-
kale, Yenikale, Karakuş Tepe ve Cendere 
Köprüsü millî park içinde kalan kültürel 
değerlerdir.Doğu ve batı teraslarında 

Antiochos ile tanrı-tanrıça heykelleri-
nin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri 
bulunmaktadır. Batı terasında eşsiz bir 
aslanlı horoskop yer almaktadır. Asla-
nın üzerinde 16 ışından oluşan 3 adet 
yıldız vardır ve bunlar Mars, Merkür 
ve Jüpiter gezegenlerini temsil etmekte 
olduğu sanılmaktadır. Tarihte bilinen 
en eski horoskoptur. 

Heykeller Helenistik, Pers sanatı ve 
Kommagene ülkesinin özgün sanatı 

harmanlanarak yontulmuştur. Bu an-
lamda Nemrut Dağı’na “batı ve doğu 
uygarlığının köprüsü” denebilir. 

Kommagene kralı Antiochos Theos, 
MÖ 62 yılında bu dağın tepesine, pek 
çok Yunan ve Pers tanrısının heykeli-
nin yanı sıra kendi mezar-tapınağını da 
yaptırmıştır. Mezarda, bir kartalın başı 
gibi, tanrıların taş oymaları bulunur. 
Heykellerin diziliş şekli hiyerotesyon 
olarak bilinir.

GEZİ | Tarih zengini Anadolu gezginlerini bekliyor
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Bergama Çok Katmanlı Kültürel 
Peyzaj Alanı (İzmir)
Dünya Miras Komitesinin 38. Dönem Top-

lantısında Kültürel Peyzaj kategorisinde Dünya 
Miras Listesi’ne alınan ve Helenistik, Roma, 
Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kat-
manları içerisinde barındıran Bergama Çok 
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, Pergamon (çok 
katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, 
Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe 
ve Maltepe Tümülüsleri olmak üzere dokuz bi-
leşenden oluşmaktadır.

Kale Dağı’nın tepesindeki antik Pergamon 
yerleşimi anıtsal mimarisiyle Helenistik dönem 
şehir planlamacılığının en iyi örneğini temsil et-
mektedir. Athena Tapınağı, Trajan Tapınağı, He-
lenistik dönemin en dik tiyatro yapısı, kütüphane, 
Heroon, Zeus Sunağı, Dionysos Tapınağı, agora 
ve gymnasion yapıları bu planlama sisteminin 
ve dönem mimarisinin en seçkin örnekleri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Helenistik Bergama 
Krallığının başkenti olan kent, önemli bir eğitim 
merkeziydi. Daha sonra Roma İmparatorluğunun 
Asya Eyaleti başkenti olan Bergama, döneminin 
en önemli sağlık merkezlerinden Asklepion’a ev 
sahipliği yapmıştır.

Tarih zengini Anadolu gezginlerini bekliyor | GEZİ

Troya Antik Kenti (Çanakkale) 
Hollywood filmlerine konu olan Troya, 

önemini Homeros’un İlyada Destanı’ndan 
alıyor. Bu destanda bahsedilen Troya 
Savaşı’nın yapıldığı yer olarak da bilinen 
Troya Antik Kenti UNESCO Dünya Mi-
ras Listesi’ne 1998 yılında girmiştir. MÖ 
3000 yılına kadar uzanan tarihi geçmişi 
ile dünyanın en ünlü arkeolojik alanla-
rından biri olan kent, tüm dünyadan 
turistleri kendine çekiyor. Homeros’un 
destanını konu alan ve başrolünde Brad 
Pitt’in oynadığı Troya filminde kullanılan 
dev ahşap at heykeli de filmin çekimleri 
bittikten sonra buradaki müzeye hediye 
edilmiştir.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)
Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi’ne kadar 

inmektedir. Yöre, Mengücekoğulları’nın yönetimi altında olduğu 
dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından camii ile 
birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin 
bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik 
bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari özelliklerinin 
yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği ör-
nekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır.

GEZİ | Tarih zengini Anadolu gezginlerini bekliyor
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Efes
Dünya Miras Listesine alınan “Efes” 

Dünya Miras alanı; Çukuriçi Höyük, 
Ayasuluk Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John 
Bazilikası, İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, 
Artemision), Efes Antik Kenti ve Meryem 
Ana Evi olmak üzere dört bileşenden 
oluşmaktadır. Antik dönemin en önemli 
merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi 
dönemden başlayarak Helenistik, Roma, 
Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönem-
leri boyunca yaklaşık 9000 yıl kesintisiz 
yerleşim görmüş ve tarihinin tüm aşa-
malarında çok önemli bir liman kenti ve 

kültürel ve ticari merkez olmuştur.
Helenistik ve Roma Döneminin üstün 

kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık 
tutan simgeleri barındıran Efes’te farklı 
dönemlere ait en üstün mimari ve kent 
planlama örnekleri bulunmaktadır. M. Ö. 
8. yüzyıla tarihlenen ve Antik dönemin 
yedi harikasından biri olarak ünlenen 
kült merkezi Artemision, Hz. Meryem’in 
İsa’nın annesi olarak kabul ve ilan edildiği 
431 tarihli Ekümenik Konsülün gerçek-
leştiği yer olan Meryem Kilisesi, İsa’nın 
havarilerinden biri olan ve Yahya İncili’ni 

Efes’te yazan St. John’ın mezarı üzerine 
inşa edilen Bazilika gibi Erken Hris-
tiyanlık dönemine şahitlik eden 
benzersiz eserleri, günümüz-
de Hristiyanlar tarafından 
hac mekanı olarak kabul 
edilen Meryem Ana Evi 
ve Beylikler döneminde 
inşa edilen İslam yapıları 
ile Efes aynı zamanda dini 
tarih açısından da bugün 
hala ayakta olan benzersiz bir 
birikim sunmaktadır.

Tarih zengini Anadolu gezginlerini bekliyor | GEZİ

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
İstanbul’un fethinden önce Osmanlı İm-

paratorluğu’nun başkenti olan Edirne’nin en 
önemli anıtsal eseri olan ve şehrin siluetini 
taçlandıran Selimiye Camii ve Külliyesi, 16. 
yy.’da Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. 
Teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik 
değerleriyle döneminin ve sonraki zaman-
ların en muhteşem eseri olan Selimiye Ca-
mii ve Külliyesi, Osmanlı mimarlarından 
en önemlisi Sinan’ın ustalık dönemi eseri, 

mimarlık sanatının en görkemli örnekle-
rinden biri ve insanın yaratıcı dehasının 
bir başyapıtı olarak kabul edilmektedir.

İnce ve zarif 4 minareye sahip büyük 
kubbesiyle görkemli cami, iç tasarımında 
kullanılan ve döneminin en iyi örnekleri 
olan taş, mermer, ahşap, sedef ve özellikle 
çini motifleri ve ince işçilikleri ile kubbe 
ve kemerlerindeki kalem işleri, mermer 
döşemeli avlusu ve yapıyla bağlantılı el 

yazması kütüphanesi, eğitim kurumları, 
dış avlusu ve arastası ile bir sanat türünün 
zirvesini temsil etmektedir.

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, 
UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 19-
29.06.2011 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilen 35. Dönem Toplantısında alınan 35 
COM 8B.37 sayılı karar ile 1. ve 4. kriterler 
kapsamında kültürel varlık olarak Dünya 
Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.

GEZİ | Tarih zengini Anadolu gezginlerini bekliyor
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Akıllı saatler teknik özelliklerinin yanında sağlık 
ve spor tarafında kazandığı yeni yetenekleriyle 

de artık çok daha fazla kişi tarafından tercih 
ediliyor. Özellikle Apple, Samsung ve Huawei 

gibi üreticilerin amiral gemileri ve Xiaomi, 
realme ve Amazfi t gibi üreticilerin fi yat/

performans modelleri akıllı saat pazarında en 
çok tercih edilenler oluyor. Bu yazımızda ise 

biz, akıllı saat pazarında tasarımı ve teknik 
özellikleriyle en başarılı bulunan akıllı saat 

modellerine yakından bakacağız.

SON DÖNEMİN EN İYİ 
AKILLI SAATLERİ

Son dönemin en iyi akıllı saatleri | MOBİL HAYAT

Apple Watch Series 6
Akıllı saatlere ilişkin böyle bir liste hazırlayıp da bu listeye bir 

Apple Watch modelini eklememek olmaz. Apple Watch Series 
6, rakipleri arasında dikkat çeken ekran kasa oranı, başta EKG 
olmaz üzere sağlık ve spor hizmetlerinin yetkinliği ve kordon 
seçenekleriyle, kullanıcısına hem yazılımsal hem de kozmetik 
açıdan en yüksek özgürlüğü sunan akıllı saat modeli.

MOBİL HAYAT | Son dönemin en iyi akıllı saatleri
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Huawei Watch GT2 Pro
Huawei de amiral gemisi akıllı saatlerinde gerçek 

saat deneyimini hedefleyen üreticiler arasında. Ken-
di imzasını taşıyan Kirin A1 işlemcisi, 4 GB dahili 
hafızası ve AMOLED ekranı ile teknik tarafta gayet 
başarılı bir ürün olan Huawei Watch GT2 Pro, bir 
akıllı saatten her şeyden önce şıklık bekleyen kul-
lanıcılar için en ideal tercihler arasında. Özellikle 
iş dünyası için biçilmiş kaftan olan Huawei Watch 
GT2 Pro modeli her yeni güncelleme ile genişleyen 
arayüz kütüphanesi ile de takdir topluyor.

Son dönemin en iyi akıllı saatleri | MOBİL HAYAT

Samsung Galaxy Watch 3
Samsung akıllı saatleri gerçek ana-

log saat tasarımlarına yakınlaştırma 
vizyonuyla ürünlerini tasarlamaya 
başlayan ilk üreticiler arasında. Deri 
kayışları, yuvarlak kadranı ve saat 
arayüzleri ile kendi karakteristiğini 
yaratmayı başaran Samsung, Galaxy 
Watch serisinin üçüncü üyesiyle de en 
başarılı akıllı saat modellerinden bir 
yenisine imza atmayı başardı.

Exynos 9110 işlemcisi ve 8 GB kapa-
sitesi ile donanımsal olarak bekleneni 
fazlasıyla karşılayan Samsung modeli 
hem iOS hem de Anroid kullanıcıları 
değerlendirilmesi gereken modellerden 
biri olarak listemizdeki yerini alıyor.

Samsung Galaxy Watch Active 2
Her ne kadar listemizdeki diğer akıllı sa-

atler kadar iddialı teknik özelliklere sahip 
olmasa da Samsung Galaxy Watch Active 2, 
yuvarlak hatlara sahip, sade ve farklı tasarı-
mı ile diğerlerinden net bir şekilde ayrılıyor. 
Farklı renk seçenekleri ve yuvarlak hatları 
Samsung Galaxy Watch Active 2’nin özellikle 
kadın kullanıcılar tarafından daha sık tercih 
edilmesini sağlıyor.Exynos 9110 işlemcisi 
ve 8 GB kapasitesi ile donanımsal olarak 
bekleneni fazlasıyla karşılayan Samsung 
modeli hem iOS hem de Anroid kullanıcıları 
değerlendirilmesi gereken modellerden biri 
olarak listemizdeki yerini alıyor.

MOBİL HAYAT | Son dönemin en iyi akıllı saatleri
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Her geçen gün dijitalleşen dünyamız 
hayatımıza değer katan imkanları 

beraberinde getiriyor. Bu dijitalleşmeye 
mobil teknolojilerin gelişimini de 
dahil ettiğimizde sağlıktan spora 

bankacılıktan eğitime kadar pek çok 
hizmetin cebimize sığdığını fark ediyoruz. 

Bu yazımızda yaşınız ne olursa olsun 
kendinizi geliştirebileceğiniz bazı mobil 

uygulamaları sizler için sıraladık.

KENDİNİZİ 
GELİŞTİREBİLECEĞİNİZ 

EN İYİ MOBİL 
UYGULAMALAR

Kendinizi geliştirebileceğiniz en iyi mobil uygulamalar | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Kendinizi geliştirebileceğiniz en iyi mobil uygulamalar
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Preply
ABD Massachusetts merkezli bir dil 

öğrenme platformu olan Preply, her ih-
tiyaca ve her bütçeye uygun alternatif-
ler sunuyor. Profilinizi oluşturduktan 
sonra önce öğrenmek istediğiniz dili 
seçiyorsunuz. Ardından o dilde sohbet 
etmek istediğiniz eğitmenlerin listesiy-
le karşılaşıyorsunuz. Beklentilerinize 
ve bütçenize göre sıralayabildiğiniz 
eğitmenlerden biri ile 1 saatlik deneme 
eğitimi alabiliyor, eğer memnun kalır-
sanız bu eğitimi paket krediler satın 
alarak sürekli hale getirebiliyorsunuz. 
Bununla birlikte Preply uygulamasın-
da, kelime havuzunuzu geliştirecek 
pratikler yapmanız da mümkün.

Elsa Speak
Dil öğrenme uygulamaları arasında 

dikkatleri üstüne çekmeye başlayan 

alternatif lerden bir diğeri ise Elsa 
Speak. Elsa Speak öğrenmeye baş-
ladığınız dildeki kelimelerin nasıl 
telaffuz edileceğini size öğretiyor ve 
eksiklerinizi kısa süreli pratiklerle ta-
mamlamanızı sağlıyor. Kolay alışılan 
arayüzü, hassas dil algılama yeteneği 
ve detaylı başarı raporlaması ile Elsa 
Speak uygulamasında kendinizi adım 
adım geliştireceğinizi hissedeceksiniz.

LinkedIn Learning
Online sertifikasyon programları 

özellikle pandemi ile birlikte artık kit-
lelerin birincil önceliği haline geldi. Her 
sektörün referans olarak kabul ettiği 
farklı sertifikasyon programları olsa da 
LinkedIn gibi dünya genelinde herkes ta-
rafından kullanılan bir iş dünyası ağının 
sunduğu hizmetler de gayet etkili. Zira 
kendinize en uygun eğitimi LinkedIn 

üzerinden tamamladıktan sonra elde 
ettiğiniz başarılar doğrudan LinkedIn 
hesabınızla senkronize hale geliyor ve bu 
da kariyer adımlarınızda, yeni iş fırsat-
larında size fazlasıyla yardımcı oluyor.

Chordify
Chordify, piyano, gitar ya da ukulele 

gibi enstrümanlara yeni başlayanların 
imdadına koşan bir uygulama. Chor-
dify, YouTube üzerinden seçtiğiniz 
herhangi bir parçanın akor dizilimini 
çıkarıyor ve şarkının nasıl çalınacağı 
noktasında size asistanlık yapıyor. Pek 
tabi bu uygulamayı kullanabilmek için 
de temel seviyede nota bilgisine sahip 
olmanız gerekmektedir. Günlük üç 
farklı parçayı ücretsiz olarak çalabil-
diğiniz servisten her an yararlanmak 
istiyorsanız, aylık ya da yıllık paket-
lerden birini tercih etmeniz gerekiyor.

Kendinizi geliştirebileceğiniz en iyi mobil uygulamalar | MOBİL HAYAT

APPLE iPhone 12 Mini 
Sizin gelişime ne kadar 

açık olduğunuz kadar akıllı 
telefonunuzun da buna ne 
kadar hizmet edeceği önemli 
bir değişken. iPhone 12 Mini 
ise devrimsel yetenekleri 
ve kompakt tasarımı ile 
gelişiminize fazlasıyla hizmet 
eden bir model...

MOBİL HAYAT | Kendinizi geliştirebileceğiniz en iyi mobil uygulamalar
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Her sayımızda olduğu gibi Mediatrend 
Nisan sayımızda da sosyal medyanın 

en sevilen isimleriyle teknoloji üzerine 
keyifl i sohbetler gerçekleştirmeye devam 

ediyoruz. Teknoloji sohbetlerimizin 
bu ayki konuğu ise oyuncu 

Berkay Hardal...

BERKAY HARDAL 
VE TEKNOLOJİ

Berkay Hardal ve Teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Berkay Hardal ve Teknoloji
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Berkay Hardal ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

Berkay Hardal’ı tanıyabilir miyiz? 
Oyunculuk ile yolu ne zaman ve nasıl 
kesişti?

Ben Berkay Hardal, 2 mart 1996 doğum-
luyum. İstanbul’da doğdum büyüdüm 
ancak aslen Manisalıyım. Oyunculuk ile 
yolum, üniversitenin ilk yıllarında şans 
eseri, halen birlikte çalışmaya devam et-
tiğimiz menajerimle tanışmam ile kesişti. 
O günden bugüne de keyifli bir şekilde 
kariyerime devam ediyorum.

Berkay Hardal aynı zamanda sosyal 
medyanın da en sevilen isimleri arasın-
da. Sosyal medya ile oyunculuk kariyeri 
arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirir?

Teşekkürler öncelikle. Aslında oyun-
culuk kariyeri ile sosyal medyanın çok 
bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Tabii 
ki artık yaptığımız iş her ne olursa olsun, 
sosyal medya çok önemli bir etken. Ken-
dimizden bir şeyler paylaşabildiğimiz bir 
mecrada sevilmek çok güzel tabii.

Türkiye ve hatta dünyada 
milyonlarca insan kendi-
ne bir influencer kariye-
ri inşa etmek istiyor. 
Berkay Hardal’a 

göre sosyal medyada başarının sırrı 
nedir?

Evet, günümüzde ulaştığımız teknolo-
jinin yardımı ve genel olarak sevilen bir 
iş olması ile influencer olmak, insanları 
çeken bir şey. Bana göre başarının sırrı 
ürettiğin içerikten emin olmaktan ge-
çiyor. Ben de sosyal medyada yeniyim 
aslında, çok profesyonel olduğum bir 
alan da olmadığını düşünüyorum kendi 
adıma. Benim inandığım şey, ürettiğiniz 
içerikten emin olmak. Emin olabilmek 
kadar da sıkı çalışmak da bir etken tabii. 
Hemen olmasa da, bu iki noktanın kişiyi 
başarıya ulaştıracağını düşünüyorum. 
Uzun vadede benim açımdan da bekleyip 
göreceğim bir süreç olacak. :)

Tüm Türkiye Berkay Hardal’ı İstan-
bullu Gelin projesi ile tanıdı. Bundan 
sonraki kariyerine ilişkin ipuçları pay-

laşabilir misin?
Bunun ce-

vabını 
net 

bir şekilde vermek oldukça zor. İçinde 
bulunduğumuz durum farklı alanlara 
yönlendiriyor kariyerimizi. Pandeminin 
durumuna göre yeni projelerin geleceği 
de belli olacak.

Gelelim Berkay Hardal’ın teknoloji ile 
ilişkisine… Teknoloji trendleriyle arası 
nasıldır? Günlük hayatında en çok fay-
dalandığı teknolojiler nelerdir?

Aslında yeni yeni teknolojiye gerçekten 
vakit ayırabiliyorum. Bundan önceki sü-
reçte çok yoğun çalışıyordum ve vaktim 
çok az oluyordu. Her zaman meraklıyımdır 
tabii ki yeniliklere, teknolojinin gittiği 
noktalara. Teknolojik cihaz olarak en çok 
günlük hayatımda kişisel bilgisayarımı ve 
iPad’imi kullanıyorum. iPad özellikle en 
çok kullandığım teknolojik araç.

Peki Instagram, WhatsApp, YouTube 
gibi uygulamaları saymazsak, Berkay 
Hardal’ın en çok kullandığı ilk üç mobil 
uygulama hangisidir?

Aslında saydığınız WhatsApp, Instag-
ram gibi uygulamalara da çok fazla vakit 
harcamıyorum. Bunların dışında en çok 
kullandığım mobil uygulamalar, Gmail, 
Twitter ve Netflix.

MOBİL HAYAT | Berkay Hardal ve Teknoloji
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Baharla beraber bisiklet mevsimi de 
açılıyor. Dilerseniz onlarca kilometrelik 

uzun turlara, dilerseniz yaşadığınız 
semtte küçük gezilere çıkabilirsiniz. Ama 

bisiklet kullanmayı daha kolay, daha 
güvenli, daha konforlu hale getirecek 

aksesuarları da incelemeyi unutmayın.

BAHARIN 
TADINI 

BİSİKLETLE 
ÇIKARIN

Baharın tadını bisikletle çıkarın | BAHARBAHAR | Baharın tadını bisikletle çıkarın
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Baharın tadını bisikletle çıkarın | BAHAR

1 Telefon tutacakları ve kılıflar
Akıllı telefonunuz aynı zamanda 
bisikletinizin da kontrol merkezi 

olacak. Onu sadece navigasyon için değil 
beraber yola çıktığınız arkadaşlarınızla 
iletişim kurmak için de kullanacaksınız. 
Ama WhatsApp, Telegram, Skype gibi 
uygulamalar üzerinden ikili veya grup 
konuşmaları açarken, elbette telefonu 
elinizde tutmanız imkansız. Dolayısıy-
la hem telefonu gidona sabitleyecek bir 
tutucu, hem de yağmurlu havalar veya 
su sıçramaları için telefonu koruyacak 
su geçirmez kılıflara ihtiyacınız olacak.

2 Aydınlatma ve far
Bisikletinizi satın aldığınızda büyük 
ihtimalle üzerinde aydınlatma ve 

far ekipmanları bulunmuyordur ancak 
trafiğe çıktığınızda daha görünür olmak 
ve motorlu araçlardan sakınabilmek için 
bisikletinizi güçlü aydınlatma aksesuarları 
ile donatmayı unutmamalısınız. Eğer bu 
aksesuarlar pille çalışıyorsa yanınızda ye-
dek piller bulundurmanız da güvenli olur.

3  Çantalar
Bisikletler bagaj taşımak için üretil-
miş araçlar değiller ancak yine de 

bisikletin üzerine takabileceğiniz minik 
çantalarla dünya turuna çıkmanıza ye-
tecek kadar çok eşyanızı taşıyabilirsiniz.  
Yine de küçük turlar için su ve yiyecek 
taşımak, bisikletin olası arızalarını tamir 
edebilecek alet edevatı koymak için küçük 
bisiklet çantaları edinmelisiniz.

4 Elektrikli motor ve pil
Eğer elektrikli bir bisikletiniz yoksa 
üzülmeyin, ayrıca satılan elektrikli 

motor ve pil ekipmanlarıyla bisikletini-
zi elektrikli bir araca çevirebilirsiniz. 
Eğer biraz teknik beceriniz varsa bunları 
kendiniz de monte edebilirsiniz veya bir 
uzmandan destek alabilirsiniz. Elektrikli 
bir motor, tırmanmakta zorlandığınız yo-
kuşları çıkarken size destek olarak kan ter 
içinde kalmadan bisiklet kullanma keyfi 
yaşamanıza destek olur.

5  Mobil uygulamalar
Çok faydalı bazı mobil uygulamalar, 
telefonunuzu kullanışlı bir bisiklet 

bilgisayarına çevirecektir. Bu uygula-
malara da göz atmanızı şiddetle tavsiye 
ediyoruz:

• Cyclemeter: Bisikletin hızını, yüksek-
liğini, konumunu gösteren ve yararlı başka 
verileri görmenizi sağlayan bir uygulama.

• Bike Doctor: Bisikletin acil tamire 
ihtiyacı olduğunda, kolayca danışabilece-
ğiniz güçlü ve kullanışlı bir tamirat veri 
tabanı. Dağ başında zinciriniz attığında 
veya başka bir sorunla karşılaştığınızda, 
ihtiyacınız olan yardımcı bu 
uygulama olabilir.

• Bike Map: Dünya ça-
pında milyonlarca kul-
lanışlı bisiklet rotasını 
barındıran bir harita/
navigasyon uygulaması.

BAHAR | Baharın tadını bisikletle çıkarın
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Bu bahar drone almak için 5 önemli neden | BAHAR

Teknolojinin bize sağladığı oyuncaklardan belki 
de en güzeli, drone’lar. Güneşli, güzel bahar 
havalarında, açık alanlarda, deniz kenarında, 
isterseniz uçurtma uçuran çocuklar gibi 
eğlenmek için, isterseniz etkileyici videolar 
çekip arkadaşlarınızla ve takipçilerinizle 
paylaşmak için... Drone’lar, eğlenceyi garanti 
eden oyuncaklar. Eğer hala bir drone sahibi 
olmadıysanız, bu bahar artık bir drone edinmek 
için 5 önemli nedeniniz var.

BU BAHAR 
DRONE ALMAK İÇİN 
5 ÖNEMLİ NEDEN

BAHAR | Bu bahar drone almak için 5 önemli neden
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1 Zaman geri gelmez ama 
anılar sizinle kalır
İnsan yaşadığı her anın tadını çıkarır-

ken, hayatta onunla kalacak tek varlığın, 
anıları olduğunu da hatırlamaları. Ne 
derler bilirsiniz, zaman geçer gider, bir 
daha geri gelmez ama anılar hep sizinle 
kalır. Drone’lar da anılarınızı fotoğraf-
lamak, video ile kayıt altına almak için 
harika cihazlar. Basitçe video çeken düşük 
bütçeli drone’lardan, yapay zekasıyla sizi 
takip edip bir görüntü yönetmeni gibi  
sizi sürekli kadrajda tutarak etkileyici 
görüntüler kaydeden ileri seviye drone’lara 
kadar, pek çok seçeneğe sahipsiniz. 

2 Sosyal medyada çarpan 
etkisi yüksek görüntüler
Sosyal medyada artık herkes profes-

yonel fotoğrafçı edasıyla paylaşım yapıyor. 
Akıllı telefonların gelişmiş kameraları ve 
elbette fotoğraf düzenleme uygulamalarının 
çok gelişmesi hatta paylaşım uygulamaların 
bizzat kendileri zengin filtrelerle fotoğraf-
ları çekici hale dönüştürebiliyor. Ama hala 
hiçbir uygulama veya sosyal medya servisi 
sizin havadan takip edip etkileyici man-
zara görüntüleri eşliğinde hava çekimleri 

yapamıyor. Bu videoların, sosyal medyada 
diğerlerinden ayrılarak büyük beğeni top-
layacağını unutmamalısınız.

3 Uçurtma uçurmak kadar 
eğlenceli bir aksiyon
İnsan her yaşında çocuk kalabili-

yor ve uçurtma uçurma fikri hepimizi 
her an heyecanlandırabiliyor. Drone’lar 
da yeni çağın uçurtmaları olarak büyük 
ilgi topluyor. Hatta çoğu insan, uygun 
parkurlar yaratarak drone’larını yarıştı-
rarak eğlenmeye başladı. Bu tür yarışların 
Avrupa ve Amerika’da ligleri bile oluştu, 
yarışmacılar artık bırakın dijital ekranlar 
üzerinden drone uçurmayı, drone’larını 
sanal gerçeklik gözlüklerine bağlamaya 
başladılar. Size dünyayı kuşların gözün-
den yaşamanızı sağlayacak teknoloji, bir 
sanal gerçeklik gözlüğü ve bir drone ile 
mümkün. Elbette bu aşamaya gelmek için 
öncelikle drone’lar konusunda yeterince 
teknik yeterlilik kazanmış ve neyi nasıl ya-
pacağınızın bilincine ulaşmış olmalısınız.

4 Yeni ev, yeni arsa, yeni 
yatırımlar
Bahar ayları pek çok insan için 

yeni yatırımlar yapmak için de bir fırsat 
olur. Havalar düzelince, insanlar yatırım 
yapmak için çevrede araştırma yapmaya 
başlar. Sadece bağ, bahçe, arsa, arazi, 
tarla için değil, apartman dairesi alırken 
bile insan çevrede neler olup bittiğini kuş 
bakışı görmek ister. Belki de milyonlarca 
lira yatıracağınız bir gayrimenkul yatı-
rımı öncesinde, alacağınız evin, binanın 
durumunu, çevresini, çatısını, etrafını, 
komşu sokakları kuş bakışı ve detaylıca 
incelemek, akıllıca bir hareket olabilir.

5 Doğa keşifleri
Eğer doğada gezmeyi, yeni yerler, 
yeni koylar, yeni göletler, yeni tepeler 

keşfetmeyi seviyorsanız, drone’lar vazge-
çilmez gezi arkadaşlarınız olacaktır. Evet, 
otomobile binip dijital haritaları açınca 
navigasyon sizi oraya, buraya, şuraya götü-
rüyor ama hiçbir dijital harita size kimsenin 
keşfetmediği harika manzaralara sahip bir 
tepeyi, bir koyu, bir sahili tavsiye edip de 
sizi yönlendirmez. Bu konuda en büyük 
yardımcınız, yine drone’lar olacaktır. 10 
dakikalık bir uçuşla, otomobilinizin içinden 
fark edemeyeceğiniz sayısız güzelliği tespit 
edip gezilerinize renk katabileceksiniz.

Bu bahar drone almak için 5 önemli neden | BAHARBAHAR | Bu bahar drone almak için 5 önemli neden
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Erkekler için tıraş, periyodik olarak 
uğraşılması gereken bir problem 

olarak algılanabilir. Ancak size en 
uygun makineyi tercih ettiğinizde 

tıraş, pratik ve keyifl i bir hale geliyor. 
Kuru ve ıslak kullanım için hangi 

modeller daha doğru bir tercih olur? 
Son kullanıcılar için hangi model en 

profesyonel sonucu yaratıyor? Bir 
tıraş makinesinden neler beklenmeli? 

Tüm bu soruların yanıtını bu 
yazımızda sizler için paylaşacağız…

TIRAŞ MAKİNESİ 
SATIN ALIRKEN 

DİKKAT ETMENİZ 
GEREKENLER

Tıraş makinesi satın alırken dikkat etmeniz gerekenler | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Tıraş makinesi satın alırken dikkat etmeniz gerekenler
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PHILIPS Islak Kuru Tıraş Makinesi
Kullanımı kolay ve tasarımı şık bir tıraş 
makinesi arıyorsanız Philips S1121/41 en 
uygun seçeneklerden biri olabilir. Hem 
kuru hem de ıslak kullanım için uygun olan 
modelin satış fiyatı da oldukça avantajlı...

Tıraş makinesi satın alırken dikkat etmeniz gerekenler | EVDE YAŞAM

B
ir kuaföre gittiğinizde kullanılan 
makinelerin teknoloji marketlerde 
satılanlardan biraz farklı olduğu-
nu göreceksiniz. Ağır ve tasarımsal 

olarak kaba görünen bu cihazlar gün boyu 
onlarca, ömrü boyunca ise binlerce kez 
kullanılmak için geliştirilen klasik maki-
nelerdir. Oysa nihai kullanıcılar için tıraş 
makinesi üreticileri, daha esnek, estetik 
ve kullanıcı beklentilere yanıt verecek 
tasarımlar sunuyor ve bu cihazlar başarılı 
bir sonuç verebilmek için profesyonel bir 
dokunuş gerektirmiyor. Ancak en doğru 
sonucu almak için de kullanıcının tercihi-
ni doğru bir makineden yana kullanması 
gerekmektedir.

Islak ve kuru kullanıma uygun 
bir makine seçilmeli
Sadece kendine kuaförlük yapan biz 

amatörler tıraş makinesi kullanırken bazı 
avantajlara sahip olmak isteriz. Zira tıraş 
esnasında makineyi ıslak bir zeminde 
kullanmak ya da tıraş arasında elimizi 
yüzümüzü yıkamak gibi senaryolarda 
makinemizin suya karşı dayanıklı olması 
şart. Ayrıca kuru ve ıslak kullanıma im-
kan veren makineleri kolayca musluğun 
altına tutarak temizlemek de mümkün. Bu 
bağlamda daha pratik bir tıraş deneyimi 
yaşamak isteyen kullanıcıların tercihini 
bu hibrit makinelerden yana kullanmasını 
tavsiye ederiz. 

Başlık tercihi tüm deneyimi 
etkiliyor
Tıraş makineleri farklı başlık tasarımları 

ve bıçak dizilimleri ile geliyor. Klasik line-
er, kesik korumalı bıçak dizilimine sahip 

başlıkların yanında üç oynar başlıklı tasa-
rım ve silindirik yapıda olan farklı başlık 
çeşitleri de yer alıyor. Bu üç farklı başlık 
tipi sizin bir tıraştan neler beklediğinizi 
de ortaya koyacaktır. Eğer sakallarınızı 
her daim sinekkaydı bir şekilde kesmiyor 
bazen sadece şekil vermek istiyorsanız 
terciğiniz daha dar düz başlıklı bir tıraş 
makinesinden yana olabilir. Her bir ayrıtı 
için pürüzsüzlük beklentini varsa bu nok-
tada üç oynar başlıklı tıraş makinelerinden 
dilediğiniz birini tercih edebilirsiniz.

Batarya performansına dikkat
Tıraş makineleri azımsanmayacak se-

viyede güç tüketen makinelerdir. Eğer 
kablosuz bir tıraş makinesi alacaksanız 
ilgilendiğiniz modeller arasındaki pil 
kapasitesi ve teknolojisi farklarını da gö-
zetmelisiniz. Tercih ettiğiniz makinenin 
tek şarjda ne kadar süre performans sun-
duğu önemli. Birden yandan makinenizin 
üzerinde yer alacak bir batarya göstergesi 
de sizi kötü sürprizlere karşı koruyacaktır.

Her makine saç tıraşına yanıt 
vermez
Özellikle giriş segmentinde konumlanan 

modeller olmakla birlikte çok sayıda tıraş 
makinesi sadece sakal tıraşı için gelişti-
rilmiştir. Oysa saçlarımız yapısı itibarıyla 
daha sık ve sakal tellerinden daha incedir. 
Bu durumda tıraş makinelerinde tıkan-
maya yol açabilir ve tıraş deneyimi yarıda 
kesilebilir. Bu gibi durumların önüne 
geçebilmek adına aldığınız ürünün hem 
sakal hem de saç kesimine izin veren bir 
makine olup olmadığından emin olmanız 
gerekmektedir.

EVDE YAŞAM | Tıraş makinesi satın alırken dikkat etmeniz gerekenler
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Çocuk büyütmek hafi fe alınacak bir iş 
değil ve sürekli güvenliğinden endişe 

ettiğimiz çocuklarımıza daha güvenli, 
daha sağlıklı bir yaşam yaratmak, 

teknoloji sayesinde çok daha kolay.

ÇOCUĞUNUZUN 
GÜVENLİĞİ İÇİN 

TEKNOLOJİ YANINIZDA

Çocuğunuzun güvenliği için teknoloji yanınızda | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Çocuğunuzun güvenliği için teknoloji yanınızda
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esas alarm derhal çalmaya başlıyor ve 
onun sizden uzaklaştığını anlıyorsunuz. 
Ortalama 10-20 metre uzaklaşmaya izin 
veren bu alarmlar, özellikle AVM gibi 
ortamlarda çocuğunuzun uzaklaşması 
durumunda çok uzağa gidemeden sizi 
uyarıyor ve derhal onu bulmanızı sağlıyor. 
Mobil uygulama ile çalışan versiyonları da, 
bu bildirimi mobil uygulama aracılığıyla 
yapıyor. Ayrıca daha gelişmiş modellerde, 
çocuğun üzerindeki vericiyi GPS haritası 
üzerinde takip etmeniz de mümkün oluyor.

Akıllı saatler
Saat kullanmaya başlayabilecek yaşa 

ulaşan çocuklar için akıllı saatler, aynı 
zamanda çocukları sürekli takip etmek 
ve hem lokasyonlarını öğrenmek hem 
de ihtiyaç halinde ona sesli olarak ulaşa-
bilmek için çok uygun cihazlar. SIM kart 
ile çalışan akıllı saatler, aslında bir akıllı 
telefon gibi çalışır ama çocuğun bileğine 
takılı olduğu için telefonlar gibi kaybolma 
riski yoktur.

Güvenlik kameraları
Özellikle çalışan ebeveynler için, çocuk-

lar okuldan eve döndüklerinde, evde yalnız 
oldukları saatlerde, ev içindeki durumu 
kontrol etmek için IP kameraları çok uygun 
cihazlardır. Bu kameralar sayesinde eğer 
varsa bakıcının hareketlerini de kontrol 
etmek mümkün olur. Ebeveynler işteyken, 
bu kameralar sayesinde bir gözleri de da-
ima evde olur. IP kameraların, karşılıklı 
ses ileten modelleri de ev halkıyla sesli 
iletişim kurmayı mümkün kılar.

Çocuğunuzun güvenliği için teknoloji yanınızda | EVDE YAŞAM

Akıllı prizler
Prizler, evdeki küçük çocukların dikka-

tini çeken en tehlikeli detaylardan biridir. 
Çocuklar, o priz deliklerinin içinde ne 
olduğunu merak etmeden duramazlar. 
Akıllı prizler ise priz deliklerini küçük 
plastik kapaklarla sıkıca kapatır ve ço-
cukların sivri aletlerle zorlayarak dahi 
deliklerine içine ulaşmalarını engeller. 

Bebek telsizleri
Telsiz kavramı Türkçe’de, sesli iletişimi 

çağrıştırsa da bebek telsizleri artık çok 
geliştiler ve kameralı yeni teknolojiler 
sayeinde sadece bebeğinizin sesini değil, 
hareketlerini de takip edebiliyorsunuz. 
Bu akıllı kameralar, bebeğinizin odasın-
daki hareketleri ve sesleri takip ederek, 
beklenmedik hareketler yapması halinde 
ebeveynleri uyarabilir, 

Çocuk alarmları
Çocukların meraklı olması, yeni keşifler 

yapmak istemeleri, çok doğal bir durum. 

Ancak bu durumun bir yan etkisi var ki, 
sık sık kaybolmaya meyilli olurlar. Gözü-
nüzü bir an için üstlerinden ayırırsanız 
bir AVM’de ya da çarşının, pazarın içinde 
kaybolmaları kaçınılmazdır. 

İki parçalı çocuk alarm sistemlerinde, 
alarmı kendi üzerinizde taşıyorsunuz. 
Kaybolmasından endişe ettiğiniz çocuğu-
nuzun üzerine ise küçük bir verici görevi 
gören ikinci parçayı yerleştiriyorsunuz. 
Böylece, alarmın verici görevini taşıyan 
kısmı uzaklaşırsa, üzerinizde bulunan 

EVDE YAŞAM | Çocuğunuzun güvenliği için teknoloji yanınızda
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Meyveli Waffle | MUTFAKTA YAŞAM

İş, okul, sosyal yaşam, temizlik veya buna benzer 
başka sebeplerle çoğu zaman mutfağımızda lezzetli 
ve renkli tatlılar hazırlamaya vakit bulamıyoruz. Kısıtlı 
zamanımızda imdadımıza pratik ve malzemelerini her 
daim buzdolabında bulabileceğimiz tarifl er koşuyor. 
Bu yazımızda da konumuz bu pratik lezzetlerden biri: 
Meyveli Waffl e…

HEM PRATİK HEM LEZZETLİ: 
MEYVELİ WAFFLE

MUTFAKTA YAŞAM | Meyveli Waffle
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F
arklı kaynaklar bu lezzetli tarifin 
hangi ülkeye ait olduğu konusunda 
ihtilaf içindeler. Kimine göre waff-
le’ın menşei Belçika’yken kimine 

göre Hollanda’da keşfediliyor ve ardın-
dan seyyahlar tarafından Amerika’ya 
taşınıyor. Her ne olursa olsun bu tatlı şu 
an dünyanın en çok tercih edilen ve en 
sevilen lezzetleri arasında. Peki hemen şu 
an lezzetli bir waffle’a ulaşmak için neler 
yapmalısınız? 

Öncelikle dışarıda yediğimiz türden bir 
waffle deneyimi arıyorsanız bunun için 
mutlaka bir waffle makinesi edinmeniz 
gerekmektedir. Tüm teknolojik ürünlerde 
olduğu gibi bu makine için de geniş Me-
diaMarkt mağazaları ve MediaMarkt web 
sitesi en doğru adresler olacaktır. Waffle 
makinenizi edindikten sonra ise yapmanız 
gereken tek şey tarifimize sadık kalmak:

Malzemeler
1 su bardağı süt 
1 çay kaşığı tuz 
1 paket vanilya 
2 adet yumurta 
1 yemek kaşığı toz şeker 
Çeyrek su bardağı sıvı yağ 
1 buçuk su bardağı un 
1 paket kabartma tozu

Bir karıştırma kabına un ve kabartma 
tozu hariç tüm malzemeleri ekleyip bu 
karışımı çırpın. Ardından unu ve üstüne 
kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam 
edin. Elde ettiğiniz karışım bir kek karı-
şımına oldukça benzeyecektir. Ardından 
bu karışımı istediğiniz kalınlığa göre 
waffle makinesine dökün ve hamurun 
pişmesini bekleyin. 

Ardından dilediğiniz meyveler, çiko-
lata sosları ve kuruyemişlerle waff le’ı-
nızı süsleyebilir, tamamı sizin imzanızı 
taşıyacak sıradışı waffle tasarımları elde 
edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Meyveli Waffle | MUTFAKTA YAŞAM

ARNICA Diva Blender Seti
Tüm bu lezzetli tarifleri hazırlarken 
yorulmamanız için bütçe dostu bir 
blender edinmenizi öneririz. ARNICA 
Diva serisi blender seti farklı kullanım 
amaçlarına uygun olarak beklentilerinizi 
fazlasıyla karşılayacaktır.

MUTFAKTA YAŞAM | Meyveli Waffle
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Glüten alerjisi olanlar veya diyetinden beyaz 
unu çıkarmak isteyenler, un kullanmadan 

yapılabilen ekmek tarifl erine yoğun ilgi 
gösteriyor. Buğday unu kullanmadan ekmek 

yapmak isteyenler için binlerce farklı tarif 
oluşturulabilir ama bize size bu işin püf 

noktasını anlatacağız. Bundan sonra istediğiniz 
her tahılla, sağlıklı ekmekler yapabilirsiniz.

UNSUZ 
EKMEK TARİFLERİ

Unsuz Ekmek Tarifleri | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Unsuz Ekmek Tarifleri
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E
kmek, dünya kültürünün çok 
önemli bir parçası ve modern gıda 
endüstrisi veya dünya mutfakların-
daki baskın beslenme alışkanlıkları 

büyük oradan buğday, arpa, çavdar unu 
ve bu tahıllarla beraber hayatımıza giren 
glütene bağlı şekilde işliyor. Glütenin 
ekmek ve diğer hamur işlerindeki görevi 
bir tür tutkal olarak çalışması. Ekmeği 
hamur haline getirirken ve mayalarken, 
glütenin tutkal etkisinden faydalanarak, 
dilediğimiz şekli verebildiğimiz ve elbette 
yumuşacık şekilde kabaran ekmekler elde 
edebiliyoruz. Fakat ne yazık ki glüten çöl-
yak hastaları için zehir kadar tehlikeliyken 
aynı zamanda yaşlanmayı hızlandırıcı 
etkisi nedeniyle de pek çok insanın uzak 
durduğu bir madde.

Alternatif ekmek tarif leri arayanlar 
ise buğday, arpa, çavdar ekmekleri ye-
rine, mercimek, nohut, karabuğday gibi 
glutensiz tahıllardan elde edilen unları 
tercih edebiliyorlar. Elbette mısır veya 
pirinç unu da glüten içermiyor ancak bu 
unların kana çok hızlı karışması diyet 
yapanlar, sağlıklı yaşamak isteyenler için 
olumsuz bir özellik. 

Un elde etmek
Evinizdeki sağlıklı tahıllardan un elde 

etmek istediğinizde, ilk ihtiyacınız olan, 
bir kahve veya tahıl öğütücüsü olacaktır. 
Normal blender ile tahılları un kıvamın-
da ufaltmanız çok zor olacaktır. Kahve 
öğütücüleri kırmızı veya yeşil mercime-
ği, nohutu, karabuğdayı un kıvamında  
ufaltarak parçalayacaktır.

Bu noktada, kırmızı veya yeşil merci-
meği ya da karabuğdayı çiğ şekilde kahve 
makinesinde çekip un haline getirebilirsi-

niz. Ancak nohutu belki önceden haşlayıp 
fırında kurutmak veya haşlamadan fırında 
kavurmak gibi seçenekleri tercih edebi-
lirsiniz. Her durumda, unun lezzetindeki 
farklılıklar dikkatini çekecektir. Bu nok-
tada deneye yanıla, ağız tadınıza uygun 
formüle ulaşmanızdan başka çözüm yok.

Hamur yapmak
Sağlıklı, glutensiz ve aynı zamanda 

düşük glisemik indeks değerine sahip 
ununuzu elde ettikten sonra sıra hamur 
oluşturmaya geliyor. Bu noktada, elimizde 
hamuru bir arada tutacak gluten madde-
si olmadığı için yoğurma işlemini daha 
fazla tutacağız. 

Temel olarak, ihtiyacınıza ve ağız tadı-
nıza göre miktarları değişmekle beraber 
200 gr hamur için:

Yarım su bardağı su,
2 çorba kaşığı yoğurt,
1 yumurta, 
1 çay kaşığı tuz,
ve tercih ederseniz, yarım paket kabart-

ma tozu kullanacağız.
Bu malzemeleri ununuza yedire yedire 

yavaş yavaş karıştırıp ardından da hamur 
karıştırıcı aparata sahip bir blendırla 5-10 
dakika arasında karıştırmanız gerekecek. 
Miktarı ise sizin ihtiyaçlarınız belirleye-
cek. 200 gr kadar unla, bir somun ekmek 
boyutunda ekmek elde edebilirsiniz ancak 
sıvıları bu una yavaş yavaş, yedire yedire 
eklemeniz gerekiyor. Aksi halde çok sıvı, 
çok akışkan bir hamurunuz olur.  

Zeytinli veya farklı içeriklere sahip ek-
mekler yapmak istiyorsanız bu aşamada 
hamurun içine zeytin parçaları, domates 
parçaları, biber parçaları gibi eklemeler 
yapabilirsiniz.

Mayalama
Dilerseniz hamura maya da katabilirsi-

niz. Bu durumda yoğurduğunuz hamuru, 
üstü nemli bir bezle sarıp sıcak bir odada 
veya 30-40 derecede, mayalandırma yapan 
bir fırında, bir saat kadar bekletmeniz 
gerekir. Kullandığımız un, buğday unu 
gibi mayalanmaya yatkın bir un olmadığı 
için, mayalanması biraz zaman alabilir ve 
bazı durumlarda hayal ettiğiniz kadar da 
mayalanmayabilir.

Ancak hamuru yeterince uzun süre 
yoğurup kıvam vermişsiniz, fırından 
çıktıktan sonra, lezzetli bir ekmeğe sahip 
olacaksınız.

Fırınlama
Hamurunuzu artık fırına sürmeye ha-

zırsınız. Şimdi onunla ne yapmak iste-
diğinize karar vermelisiniz. Hamburger 
ekmekleri yapmak istiyorsanız, küçük 
yuvarlak ekmek kablarını tercih etmeli-
siniz. Tost etkmeğ yapmak istiyorsanız, 
uzun/dikdörtgen bir kek/ekmek kalıbı 
kullanabilirsiniz. Köy ekmeği gibi yuvarlak 
ve dolgun bir ekmek istiyorsanız, yuvarlak 
geniş bir kapta fırına sürebilirsiniz. Ancak 
ekmeğin kabarması için hamurun düzgün 
mayalanmış ve kabartma tozunun iyice 
karışmış olması gerekir. Fırındaki süreyi 
ise kullandığınız bakliyatın çeşidi, hamu-
run sıvı miktarı ve sizin damak tadınız 
belirleyecek. Bir metal bıçağı pişen ekme-
ğin içine batırarak metalde ıslak hamur 
izi kalıp kalmadığına bakarak ekmeğin 
içinin de pişmesini kontrol edebilirsiniz. 
Dilerseniz fırına sürmeden önce ekmeğin 
üzerine, susam, çörek otu veya ay çekir-
dekleri de serperek, farklı lezzetler elde 
edebilirsiniz.

Unsuz Ekmek Tarifleri | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Unsuz Ekmek Tarifleri
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En iyi gimbal hangisi? | OBJEKTİF

Akıllı telefonların gelişimi ve 
kameraların daha kompakt 
hale gelmesiyle video kayıt 
süreçlerinde önemli bir kırılım 
yaşandı. Geçmişte steadicam 
ya da slider ile yapılabilen 
bazı kamera hareketleri 
bugün sadece bir gimbal ile 
kolayca yapılabiliyor. Gimbal 
ürün kategorisinde çıkan ilk 
ürünler, hareket kısıtlılıkları 
ve motor yetersizlikleri ile 
takdir göremediler ancak 
mevcut pazardaki yeni ürünler 
rüştünü ispatlamış ve sinema 
endüstrisinde dahi aktif 
olarak kullanılmaya başlanmış 
durumda. Peki son kullanıcılar 
için en uygun gimbal modeli 
hangisi? Bu yazımızda bu 
sorunun yanıtını arıyoruz…

EN İYİ 
GİMBAL 
HANGİSİ?

OBJEKTİF | En iyi gimbal hangisi?
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En iyi gimbal hangisi? | OBJEKTİF

G
imbal alırken üstüne eğilmeniz ge-
reken ilk şey ürünün markasından 
ziyade ürüne neden ihtiyaç duyduğu-
nuz. Zira gimbal ürün kategorisinde 

karşınıza üç farklı model çıkacaktır. Bun-
lardan ilki sinema endüstrisinde de sıklıkla 
tercih edilen, üzerine kamera sabitlenerek 
kullanılan modeller. Bu ürünlerin daha çok 
profesyonel ihtiyaçlara yönelik olduğunu 
öngörerek merçeğimizi daha çok günlük 
kullanıma uygun modellere çevirelim.

Akıllı telefonunuzun kamera 
performansından mutluysanız…
Eğer video performansına güvendiğiniz 

bir akıllı telefona sahipseniz dahili kameraya 
sahip olmayan bir gimbal modelini tercih 
edebilirsiniz. Kamerasız gimbal modelleri 
hem doğal olarak daha düşük fiyatlardan 
tüketici ile buluşuyor hem de her yeni akıllı 
telefon ile video kalitesi gelişmiş oluyor, bu 
sayede daha uzun ömürlü bir ürün kullana-
biliyorsunuz. Ayrıca bu ürünlerin dahili bir 
kameraya sahip olmaması ürünün çok daha 
kolay muhafaza edilebildiğini, daha dayanıklı 
olduğunu ve teknik servise çok fazla ihtiyaç 
duymamanızı beraberinde getiriyor.

4K modeller dikkat çekiyor
Akıllı telefonların video performansı her ne 

kadar hızla gelişiyor olsa da kamera mercekle-
rininin küçük olması lensin yakaladığı ışığın 
düşük kalmasına sebep oluyor, bu durum da 
video performansını doğrudan etkiliyor. Oysa 
dahili kameraya sahip olan gimbal modelleri 
daha büyük lensleriyle akıllı telefonlardan 
daha sağlıklı sonuçlar yaratabiliyor. Özellikle 
4K çözünürlük sunan gimbal modelleri ihti-
yacınız her ne olursa olsun beklentilerinizi 
karşılamaya fazlasıyla yetiyor. 

DJI ve Zhiyun karşı karşıya!
Gimbal denildiğinde akla iki farklı üretici 

geliyor: DJI ve Zhiyun. 2006 yılında faaliyet-
lerine başlayan DJI, Shenzhen merkezli bir 
Çin şirketi. Daha çok drone ürün ailesi ile 
tanınan DJI gimbal ürünleriyle de oldukça 
iddialı. Zhiyun ise ana uzmanlığı stabiliza-
tör ve profesyonel kamera ekipmanları olan 
bir başka Çin şirketi. Zhiyun, gimballarının 
yanında kamera ve fotoğraf makinelerini 
kontrol edebilmeniz adına farklı ürünler de 
geliştiriyor. 

İki farklı üretici özellikle ülkemizde en çok 
tercih edilen markalar arasında. Materyal cin-
si, tasarımı ve mobil uygulama yetenekleriyle 
birbirinden ayrılan üreticilerden hangisini 
tercih edeceğiniz ise önceliklerinize göre 
değişecektir.

OBJEKTİF | En iyi gimbal hangisi?
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Sosyal medya görsel paylaşımlarla yürüyen 
bir mecra ve yeterince iyi fotoğrafl ar 

çekemiyorsanız sosyal medyada ilgi görmeniz 
artık çok zor. İşte size, aynı zamanda sosyal 

hayatınızı da doğrudan etkileyen sosyal medya 
hesabınızı parlatmanıza yardımcı olacak, altın 

değerinde fotoğrafçılık ipuçları.v

SOSYAL MEDYA 
FOTOĞRAFÇILARI İÇİN 

ALTIN İPUÇLARI

Sosyal medya fotoğrafçıları için altın ipuçları | OBJEKTİFOBJEKTİF | Sosyal medya fotoğrafçıları için altın ipuçları
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Sosyal medya fotoğrafçıları için altın ipuçları | OBJEKTİF

Kameranıza yatırım yapın
Fotoğrafçılık deyince, ilk kural, doğru 

kameraya sahip olmanızdır. Bunun için 
profesyonel fotoğraf makinesine ihtiyacı-
nız yok ancak akıllı telefonunuzu seçer-
ken, kamera özellikleri gelişmiş modern 
bir model tercih etmenizi tavsiye ederiz. 
Bugün gelişmiş akıllı telefonlar, profes-
yonel bir fotoğraf makinesi kalitesinde 
fotoğraflar elde etmenizi sağlayabilir.

Yaratıcı kompozisyonlar 
oluşturun
En kral fotoğraf makinesine de sahip 

olsanız, doğru fotoğraf karelerini yaka-
lamak için yaratıcılığınızı da konuştur-
manız gerekecek. Bu konuda zayıfsanız 
da endişe etmeyin. Her şeyin başı eğitim. 
Fotoğrafçılık konusundaki web sayfala-

rını, sosyal medya hesaplarını takip edin. 
Buradaki yaratıcı, özgün fotoğraf ları 
inceleyin. Aslında her biri birer sanat 
eseri olan bu fotoğrafları inceleye inceleye 
içinizdeki sanatçıyı da uyandırabilirsi-
niz. Unutmayın, yaratıcılık önce taklit 
etmekle başlar. Beğendiğiniz fotoğrafları 
öncelikle taklit etmeye çalışın ve kısa süre 
sonra fark edeceksiniz ki, kendi tarzınızı, 
kendi  özgün fotoğraflarınızı oluşturmaya 
başlayacaksınız.

Tarzınızla imzanızı atın
Kendinize, fotoğraflarınızı sosyal med-

yada gören herkesin tanıyacağı bir tarz 
yaratmayı düşünün. Özel tasarladığınız 
bir çerçeve kullanmak veya belki panora-

mik fotoğrafların önüne kendi-
nizi monte etmek... Gezdikleri 
gördükleri yerde, sevgilisinin 

elini tutarak kadraj alan fo-
toğrafçının dünya 

çapında moda 
olan 

tarzını hepimiz biliyoruz. Biraz düşü-
nün, biraz kafa yorun ve kendi tarzınızı 
yaratın. Panoramik fotoğrafın ön planında 
kendi selfinizi çekmek çok da kolay bir iş 
değildir, bu arada, aklınızda olsun.

Işık ışık ışık!
Fotoğraflarınızı olabildiğince doğal ama 

güçlü ışıkla çekmeye çalışın. Işığın zayıf 
kaldığı anlarda çektiğiniz görüntüler, 
kameranızın sensörüne ulaşmakta zorluk 
çeker. Yani fotoğraf makineniz çekeceğiniz 
nesneyi göremezse, fotoğrafını da çekemez. 
O yüzden gözünüz daima ışıkta olsun. 

Fotoğrafçılık uygulamalarını 
çoşturun
Çoğu mükemmel fotoğraf çekildiği anda 

değil, düzenlendiği anda gerçek değerine 
ulaşır. Günümüzün modern fotoğrafçılık 
uygulamaları, ister masa üstü PC’lerde 
olsun, ister mobil cihazlarda çalışsın, 
amatör fotoğrafçılara çok önemli fırsatlar 
sunuyor. Kesin, biçin, ışığını, gölgesini 
ayarlayın, renkleriyle oynayın.

Sosyal medyada 
network oluşturun
Eğer fotoğrafçılığınızı ge-

liştirmek istiyorsanız, bu 
alanda deneyimli ve meraklı 
kişilerin yoğun olarak kul-
landığıkları sosyal medya 

gruplarına üye olun. Çektiği-
niz fotoğrafları bu gruplarda 
paylaşarak yorum ve tavsiyeler 

alarak, kendinizi geliştirmeye 
devam edin. Teorik bilgi her 

zaman değerlidir ama yorum 
ve eleştiri alarak kazandığınız 

yeni bakış açıları size başkalarının 
deneyimlerini de aktararak hızlıca 

gelişmenizi sağlar.

OBJEKTİF | Sosyal medya fotoğrafçıları için altın ipuçları
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Akıllı telefonlarımız aynı zamanda 
birer ses kayıt cihazı olarak da işlev 

görüyor. Toplantılarda sesli notlar 
almak, hatırlamak istediğimiz detayları 

sesli olarak not etmek, belki bir 
AVM’de dolaşırken ortamda çalan ve 

beğendiğimiz bir şakıyı daha sonra ismini 
bulmak için kaydetmek gibi pek çok 

nedenle ses kaydı yapmak isteyebiliriz. 
İşte bu işlevi en kolay ve pratik şekilde 

yerine getirecek, kullanışlı ses kayıt 
uygulamaları.

EN İYİ SES KAYIT 
UYGULAMALARI

En iyi ses kayıt uygulamaları | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | En iyi ses kayıt uygulamaları
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En iyi ses kayıt uygulamaları | SES VE GÖRÜNTÜ

Easy Voice Recorder
Sadece Android üzerinde çalışan uygulama, 

son derece pratik, hızlı, kolay anlaşılır bir ara 
yüze sahip. 16 Bit PCM kayıt yeteneği bulunan 
uygulamada kayıt limiti de bulunmuyor. Yani, 
hafzanız yettiği sürece kayıt yapabilirsiniz. Bazı 
uygulamalar, özellikle ücretsiz versiyonda ses 
kaydına süre sınırı koyduğu için, Easy Voice 
Recorder bu alanda öne çıkıyor.

Voice Memos
Bizzat Apple’ın geliştirdiği ve iOS’un bir par-

çası olarak gelen uygulama Apple’a has tüm 
tasarım dilini içeriyor. iCloud ile tam entegre 
olan uygulama sayesinde ses kayıt dosyalarınızı 
buluta kolayca atıp tekrar geri çağırabiliyorsu-
nuz. Uygulama ayrıca, iPhone’a takılacak harici 
mikrofonları da destekliyor. Pek çok müzisyen, 
gazeteci veya akademisyen hatta profesyonel iş 
insanı, iOS cihazlarında ses kayıt işlemleri için 
bu uygulamayı kullanıyor.

Recorder
Apple ses kayıt uygulaması yapar da Google geri 

durur mu? Google’ın geliştirdiği ve Android’in de 
bir parçası olan Recorder uygulaması da Google’ın 
gelişmiş çeviri servisiyle entegre çalışabiliyor. Yani 
kaydedilen sesleri hem yazılı olarak dökümante 
edebiliyorsunuz ve haliyle aynı zamanda istedi-
ğiniz dile çevirisini de yapabiliyorsunuz. Ancak 
şimdilik her Android cihazı ile çalışmıyor zira 

istediği işlemci gücü biraz yüksek.

Rev Voice Recorder
SoundGuys tarafından geliştirilen uygulama 

basit ama çok hızlı çalışmasıyla göz dolduruyor. 
Hem Android hem de iOS için çalışan uygula-
mada karmaşık kontroller bulunmuyor. Ekrana 
dokun, kaydet, tekrar dokun kaydı durdur. Bu 
kadar basit. Küçük bir menüden ise önceki ka-
yıtlarınıza ulaşabilirsiniz. 

Ses kaydı yüksek kaliteyle de yapılmıyor ancak 
bu sayede kayıt dosyasının boyutu çok küçük 
kalabiliyor ve dilerseniz, küçük bir ücret karşılı-
ğında bu dosyadaki sesleri online servise gönde-
rip yazıya dökebiliyorsunuz. Öte yandan, yazıya 
döküm işlerini yapay zeka değil, uygulama için 
çalışan freelance editörler yapıyor. Dolayısıyla, 
yapay zeka nedeniyle yaşanabilecek kayıplar 
ortadan kalkıyor, temiz bir metin dökümü geri 
alıyorsunuz. Ancak uygulamada şimdilik Türkçe 
metine dökme imkanı bulunmuyor.

Smart Recorder
Yine SoundGuys tarafından geliştirilen bu 

uygulama ise, kompleks yapısıyla daha karmaşık 
işlemlere ihtiyacı olanları hedefliyor. Uygulama 
ses kaydı üzerinde detaylı kontrollere izin veriyor. 
Kullanıcı dilerse kayıtları dinlerken, uzun boş-
lukları atlayıp doğrudan seslerin olduğu anları 
dinleyebiliyor. Uygulamada ses kayıt limiti ise 2 
GB boyutunda. 

SES VE GÖRÜNTÜ | En iyi ses kayıt uygulamaları
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Her ne kadar koronavirüs hayatımızın 
sınırlarını daraltmış olsa da sahip 

olduğumuz tüm elektronik aletlerden 
beklediğimiz öncelikli özelliklerden biri 

taşınabilirlik. Son çeyrek asırda cebimize 
ya da çantamıza sığacak kadar küçülen 

teknolojik ürünler herkesin malumu. Peki 
ya hızla kompakt hale gelen bu ürünlere 

projeksiyon cihazlarının eklendiğini 
söylesek? Bu yazımızda kendisi küçük 

ama etkisi oldukça büyük olan taşınabilir 
projeksiyon cihazlarına yakından bakıyoruz.

HER ZAMAN YANINIZDA: 

TAŞINABİLİR 
PROJEKSİYON 

CİHAZLARI

Taşınabilir Projeksiyon Cihazları | SES VE GÖRÜNTÜ

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.

SES VE GÖRÜNTÜ | Taşınabilir Projeksiyon Cihazları
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Taşınabilir Projeksiyon Cihazları | SES VE GÖRÜNTÜ

T
asarımsal ve teknik boyutlarıyla 
bir projeksiyon cihazını küçük bo-
yutlara sığdırmak diğer cihazlara 
göre daha zor bir iş. Zira temel 

işlevi anlamlı ışıklar bütününü bir yüzeye 
yansıtmak olan projeksiyon cihazları, ne 
kadar küçülürlerse etki alanları o kadar 
daralır, bu da kutunun içindeki ışık hare-
ketlerinin daha kısıtlı bir hareket imkanı 
ile şekillenmesini beraberinde getirir. 
Ancak görüntü teknolojileri alanında uz-
manlaşan çok sayıda şirket kendine özgü 

çözümleri ile taşınabilirliği performansla 
harmanlamayı başarabiliyor.

Bugüne kadar daha çok VGA, DVI ve 
HDMI arayüzleri üzerinden görüntü ak-
taran projeksiyon cihazlarına aşina olduk. 
Yeni dönemde ise taşınabilir cihazlar doğal 
olarak daha pratik ve teknolojik arayüzler 
üzerinden çalışıyor. Yeni nesil taşınabilir 
projeksiyon cihazları HDMI’ın yanında 
USB-A ve USB-C arayüzleri üzerinden-
de ses ve görüntü aktarımı yapabiliyor. 
Bununla birlikte taşınabilir projeksiyon 

cihazlarının kullanıcısına mobilite ka-
zandıran bir diğer yönü bu yeni ürünlerin 
Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerine teknolo-
jilerine sahip olması.

Taşınabilir projeksiyon cihazları tasa-
rımsal sınırlılıklar nedeniyle parlaklık, 
çözünürlük ve dahili hoparlör yetenekle-
riyle farklılık gösteriyor. Eğer tercihiniz bir 
taşınabilir projeksiyon cihazından yana 
olacaksa satın alma kararınızda bu diğer 
değişkenlere yeterli önemi göstermenizi 
tavsiye ederiz. 

SES VE GÖRÜNTÜ | Taşınabilir Projeksiyon Cihazları
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Bilgisayar oyuncuları için en iyi kontrolcüler | BİLGİSAYAR DÜNYASI

BİLGİSAYAR 
OYUNCULARI İÇİN 
EN İYİ 
KONTROLCÜLER
Son dönemin en çok tercih edilen 
oyunlar listesine baktığımızda 
karşımıza daha çok klavye ve mouse 
kombinasyonu ile oynanabilecek 
oyunlar çıkıyor. Ancak spor, dövüş 
ve yarış kategorisindeki kült 
yapımların oyun pazarında ne 
kadar talep gördüğünü göz önünde 
bulundurduğumuzda hala klasik bir 
oyun kontrolcüsüne ne kadar ihtiyaç 
duyulduğunu fark edersiniz.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Bilgisayar oyuncuları için en iyi kontrolcüler
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Bilgisayar oyuncuları için en iyi kontrolcüler | BİLGİSAYAR DÜNYASI

M
icrosoft, Sony ve Nintendo gibi 
dünyanın en büyük konsol üre-
ticileri kendi konsollarına özel 
kontrolcüler geliştirirken, PC 

tarafında da pek çok üretici kendi ürün-
lerini geliştiriyor. 

Eğer gerçek bir oyuncuysanız tercihinizi 
tepki süresi, bağlantı teknolojisi ve uzun 
kullanım konforuna göre yapmayı önce-
liklendirebilirsiniz. Bu noktada tercihinizi 
Steelseries Nimbus+ gibi bir modelinden 
yana yapabilirsiniz.

Bir diğer yandan Microsoft’un Xbox 
için geliştirdiği kontrolcülerin de Win-
dows için en sağlıklı tercihlerinden biri 
olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle yeni 
nesil Xbox kontrolcüleri renk seçenekleri, 
materyal kalitesi, batarya ömrü ve uyum-
luluk konusunda en öne çıkan modeller 
arasında. Microsoft’un hem Windows 
işletim sisteminin hem de Xbox ürün 
ailesinin sahibi olması bu iki ayrı ürünün 
entegrasyon yetkinliğinin ne seviyede 
olduğu kolayca açıklıyor.

Tüm bu amiral gemisi modellerinin 
yanında giriş seviyesinde konumlanan 
daha uygun modeller ve tasarımı ile dik-
kat çeken alternatif ürünler de yer alıyor. 
Tercihiniz her ne olursa olsun kendinize 
en uygun modeli bulmak için en yakın 
MediaMarkt mağazasını ziyaret ederek 
pek çok modeli aynı anda deneyimleye-
bilirsiniz.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Bilgisayar oyuncuları için en iyi kontrolcüler
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PC toplayanlar için güç kaynağı hakkında her şey | BİLGİSAYAR DÜNYASI

PC TOPLAYANLAR İÇİN 
GÜÇ KAYNAĞI 
HAKKINDA HER ŞEY
İster oyun, ister iş için olsun, masaüstü PC 
toplayanlar tarafından en fazla göz ardı edilen 
bileşenlerin başında güç kaynakları gelir. Oysa 
güç kaynakları, PC’nizin kalbidir ve o teklediğinde, 
tüm sisteminiz çöker ve hatta çoğu durumda 
yanıp çöpe bile dönebilir. Peki PC toplarken güç 
kaynakları hakkında bilmemiz gerekenler nedir.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | PC toplayanlar için güç kaynağı hakkında her şey
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G
üç kaynakları, yani PSU’lar çeşit 
çeşittir. Aynı ekran kartları gibi 
veya ana kartlar gibi ya da RAM 
modüller gibi, güç kaynakları da 

farklı markalar altında, farklı kapasite-
lerle üretilir. Hem fiyat hem de kapasite 
açısından çok farklı olan bu bileşenler, 
bilgisayarınızdaki diğer bileşenlerin ih-
tiyacı olan gücü şehir elektriğinden alıp 
ihtiyaç duyulan forma dönüştürerek PC 
bileşenlerine aktarır.

İyi bir güç kaynağı, aynı zamanda sta-
bil çalışırken, sağladığı maksimum güçle 
de ekran kartı gibi çok yüksek boyutta 
elektrik enerjisi tüketen enerji canavarı 
bileşenlerinizi yarı yolda bırakmayacak 
kadar güçlü olmalıdır.

Dolayısıyla bir PC toplarken, bileşenle-
rinizin ihtiyaç duyduğu maksimum enerji 
miktarını toplayıp bu değerden daha faz-
lasını anlık olarak sağlayabilecek bir güç 
kaynağı edinmek zorundasınız. Aksi halde 
PC’nizin çalışmasında sıkıntılar doğar, 
bileşenleriniz biraz fazla güç tüketmeye 
başladığında bilgisayarınız kendine reset 
atmaya başlar, veri kayıpları yaşarsınız ve 
daha da kötüsü değerli donanımlarınız 
yanabilir, bozulabilir.

Ayrıca satın alacağınız PSU’nun, bilgi-
sayarınızdaki tüm bileşenlere uyumlu ve 
yeterli sayıda kabloya sahip olduğundan da 
emin olmalısınız. Bu nedenle bilgisayarı-
nızı toplarken, tek tek bu kablı ihtiyacını 
bir kenara not edip planlama yapmalısınız.

Güç kaynağınızın aynı zanda güçlü bir 
fana da ihtiyacı olur ki, bu fan zaten bileşe-
ne dahili olarak gelir ama aşırı ısınan güç 
kaynağını soğutmak için kasanın içinden 
ikinci bir soğutma çözümü tasarlamanızı 
da öneririz. Bu belki güç kaynağının kar-
şısındaki sürücü slotlarından birini açıp 
oraya bir mini fan yerleştirmek ve kasa 
içindeki hava akımını rahatlatmak gibi 
çözümler de olabilir.

PC toplayanlar için güç kaynağı hakkında her şey | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | PC toplayanlar için güç kaynağı hakkında her şey
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Yeni bir PSU seçerken sorulan en yaygın 
sorulardan birisi “Kaç watt’a ihtiyacım 
var?” sorusudur. Bilgisayar donanımı 
dünyasında genellikle olduğu gibi bu 
sorunun cevabı çoğu zaman sisteminizin 
ihtiyaçlarına bağlıdır.

Genel olarak daha karmaşık sistemler 
daha fazla güce ihtiyaç duyar. Özel sıvı 
soğutmalı, üst düzey anakarta ve çift 
GPU’ya sahip bir masaüstü bilgisayar 
daha basit bir sisteme kıyasla daha yüksek 
watt sağlayan bir bilgisayar güç kaynağına 
ihtiyaç duyacaktır.

Genellikle tam olarak ihtiyacınızı kar-
şılamaktansa daha yüksek watt seçmek 
daha mantıklıdır. 

Sisteminizin 500 watt (genel oyun sis-
temleri için yaygın bir numara) kullanaca-
ğını hesapladıysanız rahatlık sağlaması ve 
gelecekte yükseltme imkanı için 600 veya 
650 watt çıkışlı bir PSU seçmek mantıklı 
bir seçim olabilir.

Daha yüksek watt gücüne sahip PSU’ları 
değerlendirirken 750 watt’lık bir güç kay-
nağının varsayılan olarak 750 watt tüket-
mediğini unutmayın. Sisteminiz 500 watt 

kullanıyorsa güç kaynağınız maksimum 
çıkış gücünden bağımsız olarak 500 watt 
sağlayacaktır. 

Daha yüksek watt çıkışı her zaman daha 
yüksek enerji tüketimi anlamına gelmez, 
yalnızca sisteminiz ihtiyaç duyduğun-
da daha fazla güç sağlayabilir. Bununla 
beraber sisteminizin ihtiyacı yoksa aşırı 
güçlü bir PSU kullanmanın bir avantajı 
yoktur. Bu nedenle ihtiyaç duyduğunuz 
watt gücüne sahip, özellik açısından zen-
gin ve yüksek verimliliğe sahip bir PSU 
seçmek daha mantıklı olabilir.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | PC toplayanlar için güç kaynağı hakkında her şey
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Drive to Survive | EĞLENCE DÜNYASI

FORMULA 1 HEYECANI 
3. SEZONDA DEVAM EDİYOR: 

Formula 1 yarışları her zaman dünyanın ilgisini üzerine toplamış, çok 
yüksek tempolu bir maceradır. Bu yarışları konu alan belgesel, Drive to 
Survive’ın üçüncü sezonu da Netfl ix’te dikkatleri üzerine çekiyor.

DRIVE TO 
SURVIVE

EĞLENCE DÜNYASI | Drive to Survive
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

F
ormula 1 yarışları sadece bir otomobil yarışı 
değil. Yek teknolojinin ve otomobil dünyasının 
birbirine geçtiği çok kompleks, çok detaylı, 
çok organize bir rekabettir. Kimleri Formula 

1 yarışlarını, Roma imparatorlarının şerefine dev 
hipodromlarda düzenlenen atlı araba yarışlarının 
modern izdüşümleri olarak da değerlendirebilir. 
Son derece büyük rekabet içinde geçen yarışları ka-
zanabilmek için Formula 1 ekipleri, onlarca milyon 
dolarlık bütçelerle, hem otomobillerin sınırlarını 
zorlayan yeni teknolojileri araçlarına adapte etmek 
zorundadır hem de bu zorlu araçları kullanacak son 
derece yetenekli pilotları sürekli yarışa hazır halde 
eğitmek durumundadır. Üstelik, çok yüksek hızlara 
ulaşan bu otomobillerle pistte yapılacak basit bir 
hata hem pilotların ve ve bazı durumlarda seyir-
cilerin bile hayatını riske atabilir. Hatırlayacağınız 
gibi, 1994 yılında katıldığı son yarışında, dünyaca 
ünlü Brezilyalı Formula 1 pilotu Ayton Senna pistin 
tehlikeli bir virajında geçirdiği kazanın ardından 
hayatını kaybetmişti.

Drive to Survive, veya Türkçe çevirisiyle “Hayatta 
kalmak için sür” bu zor mücadeleyi belgeselleştiren 
bir yapım. Üçüncü sezonu boyunca da özellikle Co-
vid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen Formula 1 
yarışları sonrasında, ekiplerin yaptığı hazırlıkları, 
yeni sezon için yapılan tartışmaları, yarışların iptal 
olmasıyla hayatlarında oluşan dalgalanmaları izler-
ken Formula 1 dünysaının perde arkasında yeni bir 
yolculuğa çıkacağız.

EĞLENCE DÜNYASI | Drive to Survive
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EĞLENCE VE İŞ BİRLİĞİ 
AYNI OYUNDA: 

It Takes Two  | EĞLENCE DÜNYASI

Electronic Arts bünyesindeki Hazelight Studios tarafından geliştirilen 
ve son dönemde heyecanla beklenen It Takes Two geride bıraktığımız 

ayın son günlerinde oyuncularla buluştu. A Way Out’tan bu yana aranan 
co-op deneyimini tam anlamıyla karşılmayı başaran It Takes Two, oyun 

otoriteleri tarafından da büyük beğeni topladı. Peki bu It Takes Two 
nedir, neler sunmaktadır? 

EĞLENCE VE İŞ BİRLİĞİ 
AYNI OYUNDA: 

EĞLENCE DÜNYASI | It Takes Two
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O
yun bizi ayrılma kararı veren bir çiftin bu gelişmeyi 
kızlarına aktarma sahnesi ile karşılıyor. Kızları May 
ve Cody’nin bu kararını büyük bir olgunlukla karşı-
lıyor ve odasına çekilmek istiyor. Minik kız annesi ile 

babasının ayrılmaması için Book of Love kitabının yazarı Dr. 
Hakim’den yardım istiyor ve olaylar tam da bu noktada başlı-
yor. May ve Cody kendilerini kızlarının küçük oyuncaklarına 
dönüşmüş şekilde buluyor ve ilişkilerini kurtarmak ve gerçek 
dünyada kızlarına ulaşmak için bir dizi iş birliği yapmak zo-
runda kalıyorlar. 

Oyunun direktörü Josef Fares’in kurduğu yaratıcı çizgi dünya, 
co-op mekanikleri ve eğlenceli oynanışı ile takdir toplayan It 
Takes Two, A Way Out’tan sonra Hazelight Studios’un ikinci 
kez onay alan co-op oyunu. PlayStation 4 ve 5, Xbox One, Xbox 
Series S ve X ve Windows platformlarında oynanabilen yapım, 
Unreal Engine 4 motoru ile geliştirmiş. Friend’s Pass özelliği 
sayesinde oyunu satan alan kişi diğer karakteri yönetebilmesi 
için arkadaşına davet gönderebiliyor ve bir kişi daha oyunu üc-

retsiz şekilde oynayabiliyor. Friend’s Pass özelliği Windows ve 
diğer tüm konsol modelleriyle uyumlu şekilde kullanılabiliyor. 
Ayrıca It Takes Two, çift kontrolcü ile lokal makine üzerinden 
de rahatlıkla oynanabiliyor. 

Tüm platformlarda 279 TL’den alıcı bulan oyunu arkadaşınız 
ile ortaklaşa almanız halinde uygun fiyatlı bir oyun deneyimi 
yaşamanız da mümkün hale gelebilir. Piyasaya çıkar çıkmaz 
‘’Multiplayer’’ kategorisinde BAFTA ödülünün sahibi olan It 
Takes Two, action-adventure kategorisindeki kült yapımlar 
arasında yerini alacak gibi görünüyor. 

Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit ya da Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5 3570K ya da AMD Ryzen 3 1300x
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 980 ya da AMD R9 290X
RAM: 16 GB
Depolama: 50 GB HDD
DirectX: Sürüm 11

EVEREST SGM-X7 PRO 
Oyuncu Mouse  
İş birliği gerektiren bir oyunda 
arkadaşınızın gerisinde kalmak 
istemiyorsanız bir oyuncu faresi 
edinmenin tam zamanı. Everest 
SGM-X7 PRO modeli fiyatı ve 
tasarımı ile bu kategorinin öne 
çıkan ürünleri arasında.

EĞLENCE DÜNYASI | It Takes Two
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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.


