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ANNELER GÜNÜ 
Özel günler arasından belki de en değerlisi, Anneler 
Günü’ne hazır mısınız? Mediatrend Mayıs sayısında 
teknolojik anneler için en iyi hediye alternatiflerini 
hazırladık. Bununla birlikte fotoğrafçılıktan en yeni 
oyunlara, yeni lezzet önerilerinden sosyal medyaya kadar 
birbirinden farklı konuları bu sayımızda bulabilirsiniz...
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M
ediatrend her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Medi-
atrend Mayıs sayısında sizler için Anneler Günü’ne özel 
içerikler hazırladık. Mobil teknolojilerden, mutfağa, 
fotoğrafçılıktan oyunlara kadar pek çok şeyi bulabi-

leceğiniz Mediatrend Mayıs sayısına gelin şöyle bir göz atalım…
Mobil Hayat köşemizde en sevilen fitness ve spor uygula-

malarını sizler için hazırladık. Yine mobil uygulama alanında 
Clubhouse’un diğer sosyal medya platformlarına nasıl ilham 
kaynağı olduğunu anlatıyoruz. Mobil Hayat köşesinde her 
zaman olduğu gibi röportajlarımız da sürüyor. Bu sayımızda 
konuğumuz çocukluk yıllarından bu yana yakından tanıdığı-
mız Jennifer Boyner.

Gezi köşesinde ‘’Sırt çantalı gezginler için olmazsa olmaz akse-
suarları’’ derlediğimiz makalemizi Mutfakta Yaşam köşesinde ise 

birbirinden lezzetli ve farklı soğuk çay önerilerimizi bulabilirsiniz. 
Objektif köşemizde ise bu sayımızda ‘’Evcil hayvan portresi 

nasıl çekilir?’’ sorusuna ve fotoğraflarda filtre kullanma etiği 
açmazına yanıtlar arıyoruz. Peki ya Evde Yaşam? Bu sayımızda 
Evde Yaşam köşemizde beyaz eşya ve ankastre tercihlerinde 
dikkat edilmesi gerekenler ve oyun için farklı platformların 
sunduğu farklı avantajlara ışık tutuyoruz.

Mediatrend’in en hareketli köşesi Eğlence Dünyası bu sayıda 
da iki dev yapıma ev sahipliği ediyor. İlki çıktığı günden bu 
yana dikkatleri üstüne toplayan Outrider oyunu bir diğeri ise 
Netflix’in yeni yerli yapımı Fatma.

Teknoloji dolu bir serüvene çıkmaya hazırsanız, başlayalım...

MediaMarkt Türkiye

ANNELER GÜNÜ
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SIRT ÇANTALI 
GEZGİNLER İÇİN 

OLMAZSA OLMAZ 
AKSESUARLAR

Yaz ve sobahar aylarını gezerek, keşfederek 
geçirmeyi planlayan kaşif ruhlu ve sırt çantalı 

gezginler için seyahatlerini daha konforlu hale 
getirecek ve yolculuk boyunca hayatlarını 

kolaylaştıracak çok sayıda minik, yardımcı 
aksesuar bulunuyor. Yola çıkmak için çantanızı 

hazırlamaya başlamadan önce bu aksesuarları da 
bir incelemenizi tavsiye ederiz.

Sırt çantalı gezginler için olmazsa olmaz aksesuarlar | GEZİ

SIRT ÇANTALI 
GEZGİNLER İÇİN 

OLMAZSA OLMAZ 
AKSESUARLAR

GEZİ | Sırt çantalı gezginler için olmazsa olmaz aksesuarlar

| 76 | www.mediamarkt.com.tr



Priz ve USB çoğaltıcılar
Havalimanlarında, kafelerde bazen 

boş bir priz bulmakta zorlanabilirsiniz. 
Bu durumda başkasının kullandığı bir 
prizi kendi priz çoğaltınızla rahatlıkla 
kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, USB 
cihazlarınızı, fotoğraf makinelerinizi, 
telefonunuzu, tabletinizi, aksiyon kame-
ranızı, farenizi aynı anda laptop’a bağ-
lamanız gerektiğinde USB port sıkıntısı 
yaşamanız kaçınılmaz olur. Yanınızda 
minik ama kullanışlı USB çoğaltıcı ta-
şımanız laptop’ınızla çalışma verimli-
liğinizi arttırır, üstelik laptop’ları diğer 
dijital cihazlarınız için pratik bir şarj 
adaptörüne de dönüştürebilir.

Sinek kovucu
Kaldığınız otelde karşılaşabi-

leceğiniz en büyük kabuslardan 
biri gece yarısı odanıza giren 
sivrisinekler olabilir. Yol yorgu-
nu olarak uykuya daldığınızda, 
çevrenizde dolaşan sivrisinek-
lerin varlığını hiç hissetmeyebi-
lirsiniz ve sabah uyandığınızda, 
tüm vücudunuz kaşıntılar içinde 
kalabilir. Mikrop ve hastalık kap-
ma riskinizi hiç saymıyoruz bile. 
Yaşadığınız modern şehirlerde, 
konforlu evlerinizde sivrisinekler 
büyük bir problem olmayabilir 
ama dünyanın pek çok bölge-
sinde sivrisinekler hala yoğun 
olarak hayatın içinde yer alıyorlar. 
Bu sinek kovucu mobil cihazlar, 
genellikle USB üzerinden enerji 
alıyorlar ve üzerlerindeki minik 
ışıklar odadaki sinekleri kendine 
çekerken, tuzağa düşüp cihaza 
yaklaşan sinekler kapana kısılıyor 
veya elektriğe kapılıyor. Böylece 
sıtma olmadan bir tatil yapma 
şansı yakalayabiliyorsunuz.

Sırt çantalı gezginler için olmazsa olmaz aksesuarlar | GEZİ

Seyahat priz adaptörü
Dünyanın çevresini veya farklı ülkeleri dolaşırken her ülkede farklı 

elektrik prizlerinin bulunduğunu fark edeceksiniz ve telefonunuzu, 
laptop’ınızı, tabletinizi acilen şarj etmek istediğinizde, şarj cihaz-
larınızın bu fişlere girmediğini göreceksiniz. İşte, dünyadaki tüm 
priz standartlarının bir diğerine uymasını sağlayacak küçük bir priz 
adaptörü edinmeden yolculuğa çıkmak, hayatınızı çok zorlaştırabilir. 
Bu minik adaptörlerün aynı zamanda powerbank olarak kullanılan 
modellerini de bulabilirsiniz. Böylece fiş bulamadığınız zaman te-
lefonunuzu bizzat priz adaptörü şarj edeceği gibi adaptörü bir prize 
bağladığınızda da hem elektronik cihazlarınıza elektrik sağlarken 
hem de kendini şarj edecektir.

Valiz ağırlık ölçer
Valizin sapına bağlanan ve aynı zamanda GPS etiketi 

olarak da kullanılabilen valiz ağırlık ölçerler, valizi ha-
vaya kaldırdığınızda size saniyeler içinde kaç kg oldu-
ğunu söylüyor. Bu sayede, uçak yolcuklarında bazen çok 
yüksek fiyatlara ulaşan ve bilet fiyatını bile aşabilen fazla 
ağırlıklarınızı havalimanında sürpriz şekilde öğrenme 
sıkıntısından kurtulabilir, valizinizi, ağırlıklarını daha 
planlı şekilde dağıtabilirsiniz.

Dinamolu şarj cihazları
Elektronik cihazlarınızı şarj etmek istediğinizde elekt-

riğe ulaşım sağlayamadığınız anlarda çok pratik şekilde 
elinizdeki minik dinamo cihazını birkaç dakikalığına 
çevirerek, acil durum enerjisine ulaşabilir, telefonunu-
zun, tabletinizin kendini kapatmadan önce yarım saat / 
bir saat daha kazanmasını sağlayabilirsiniz. Bu dinamo 
cihazlarını temel olarak, prize bağlamadan, kas gücüyle 
üretilen elektriği depolayan powerbank’lar olarak dü-
şünebilirsiniz.

GEZİ | Sırt çantalı gezginler için olmazsa olmaz aksesuarlar

| 98 | www.mediamarkt.com.tr



Vakumlu kıyafet 
torbaları
Gömleklerinizi, kazaklarınızı, 

tişörtlerinizi içine yerleştirip, 
içerideki havayı dışarı çıkarıp 
ağzını kilitlediğinizde kıyafet-
lerinizin valiz/çanta içinde çok 
daha az yer kaplamasını sağlayan, 
hava taşımak yerine eşyalarınızı 
taşımanıza imkan sağlayan bu 
torbalar aynı zamanda su geçir-
mez de oldukları için, geziniz 
sırasında sağanak yağmurlara 
da yakalansanız çantanızdaki 
kıyafetleriniz daima kuru kalır. 

Powerbank’lı bavullar
Dijital dünyanın şarj ihtiyacını göze-

ten bazı bavul üreticileri artık bavul-
larına, çantalarına özellikle de uçak 
kabinlerine girecek boydaki modellere, 
dahili bir powerbank ekliyorlar. Bu 
sayede evden, otelden çıkmadan şarj 
ettiğiniz bavulunuz, yolculuğunuz 
boyunca size saatlerce elektrik sağlıyor. 

Sırt çantalı gezginler için olmazsa olmaz aksesuarlar | GEZİ

Mobil Wi-Fi router
Cep telefonları bugün artık 

başka mobil cihazlara da kablo-
suz ağ sunarak internet paylaşımı 
yapabiliyor ama cep telefonları 
temel olarak çok sayıda cihaza 
internet sağlayacak bir modem 
olarak tasarlanmış cihazlar de-
ğiller. Dolayısıyla iki üç farklı 
cihazı internete bağlamak istedi-
ğinizde veya kalabalık ailenizle, 
arkadaşlarınızla seyahat ederken 
telefon üzerinden internet bağ-
lantısı paylaşmak telefonunuzun 
hızla ısınmasına, şarjını tüketme-
sine neden olacaktır. Oysa mobil 
Wi-Fi router’lar, içine takacağınız 
bir veri hattı sayesinde, kalabalık 
gruplara, çok sayıda cihaz aynı 
anada, yüksek performanslı ve 
uzun süreli internet bağlantısı 
sağlamayı başarabilir.

Kablo düzenleyiciler
Eğer hala edinmediyseniz, bir kablo düzenleyici çanta sayesinde, 

seyahatiniz boyunca kullanacağınız sayısız kablonun çantalarınızın, 
ceplerinizin içinde kaybolmasına çözüm bulabilirsiniz. Kablo deyip 
geçmeyin, çok sayıda dijital cihazınız için şarj kabloları, kulaklık, 
adaptörler, powerbank’lar,  veri aktarma kabloları derken hangi kab-
loyu nereye koyduğunuzu bulamamak hatta bazılarını konakladığınız 
otellerde unutmak olağan hale gelebiliyor. Oysa kablo düzenleyici bir 
çanta sayesinde, her şeyin yerli yerinde olduğuna emin olup yolculu-
ğunuza konforlu bir şekilde devam edebilirsiniz. 

GEZİ | Sırt çantalı gezginler için olmazsa olmaz aksesuarlar
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Clubhouse rakiplerine ilham kaynağı oldu | MOBİL HAYAT

Nisan 2020’de App Store’da yayınlanan 
Clubhouse uygulaması sosyal medya 
kullanıcıları için yeni bir soluk getirdi. 
Şimdilik yalnızca iPhone ve iPad 
cihazlarında hizmet veren uygulamada 
kültür, sanat, sosyal adalet, spor 
gibi pek çok alanda sesli sohbetler 
gerçekleştiriliyor.

CLUBHOUSE 
RAKİPLERİNE 
İLHAM KAYNAĞI 
OLDU

MOBİL HAYAT | Clubhouse rakiplerine ilham kaynağı oldu
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D
avetiye sistemi ile kullanıcıları ağırlayan 
Clubhouse ilginç bir başarı kaydederek bek-
lenmedik indirme rakamlarına ulaştı. 10 
milyondan fazla indirme alan platform, bu 

hızlı yükselişi ile rakiplerine de ilham kaynağı oldu. 
Android ve iOS için şimdiden birçok bağımsız sesli 
sohbet uygulaması yayınlanırken; aynı zamanda tek-
noloji devleri de bu yükselen trendi fark ederek kendi 
platformlarına uyarlamaya başladı.

Basit kullanıcı arayüzüyle kullanıcılara temel ses-
li sohbet fonksiyonları sunan Clubhouse şimdiden 
çok sayıda rakip kazandı. Biz de Clubhouse’a rakip 
olabilecek alternatif platformları sizler için derledik.

Twitter Spaces
Popüler mikroblog uygulaması Twitter, Aralık 

2020’de kendi sesli sohbet platformu için ilk sürü-
münü yayınladı. “Alanlar” olarak da bilinen Audio 
Spaces, kullanıcıların takipçileriyle anlık iletişime 
geçebileceği bir ortam yarattı.

Tıpkı Clubhouse’da olduğu gibi sanal odalar halinde 
sohbetlerin döndüğü bu platform şimdilik aynı anda 
yalnızca 10 konuşmacı için destek veriyor. Twitter’in 
Clubhouse benzeri özelliği şu anda Android ve iOS’de 
Beta sürümüyle hizmet sağlıyor.

Discord Sahne Kanalları
Discord’u yalnızca metin bazlı sohbetler için kul-

lanıyorsanız, büyük eğlence kaçırıyorsunuz! Zira 
platforma yeni eklenen Sahne Kanalları özelliği, ses 

odaklı sohbet odalarını hayata geçirdi. Burada kulla-
nıcıların röportaj, kitap kulüpleri ve hatta karaoke gibi 
keyifli vakit geçirebilecekleri aktiviteler yapmasına 
imkan sağlandı. Özellik şu anda Microsoft Windows, 
macOS, Linux, iOS, Android ve web sürümlerinde 
kullanılabiliyor.

Reddit Talk
Popüler sosyal tartışma platformu Reddit’in alt di-

zinleriyle (subreddit) entegre şekilde çalışan Reddit 
Talk eğlenceli arayüzüyle duyuruldu. Her kullanıcının 
kendi ilgi alanına gerçek zamanlı sohbet kurabileceği 
servis şimdilik kapalı beta aşamasında. Yakında her-
kese açılacak platform, şu anda sadece form ile kayıt 
yaptıran kullanıcıları kabul ediyor.

Facebook Hotline
Clubhouse ve Instagram Live karışımı bir tasarı-

ma sahip olan Hotline, içerik üreticilerinin sohbet 
edebileceği ve izleyicilerden anlık sorular alabileceği 
bir platform. Facebook’un Ar-Ge grubu NPE ekibi 
tarafından duyurulan uygulama şu anda herkese 
açık olarak test ediliyor. İlk etapta web tabanlı olarak 
kullanıma başlayan uygulamanın şimdilik ne yazık 
ki bir mobil sürümü bulunmuyor.

Tüm bu büyük platformların yanı sıra LinkedIn, 
TikTok ve Telegram gibi uygulamalar da kendi Clu-
bhouse benzeri servislerini kullanıcılara sunmak için 
kolları sıvamış durumda. 2021’de mobil kullanıcılar 
sesli sohbete doyacak gibi gözüküyor!

Clubhouse rakiplerine ilham kaynağı oldu | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Clubhouse rakiplerine ilham kaynağı oldu
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Fitness ve sağlıklı yaşam uygulamaları | MOBİL HAYAT

Akıllı telefonunuzun aynı zamanda çok kullanışlı bir spor ve 
diyet asistanı olduğunun farkında mısınız? Spor yaparken, 
diyet yaparken, sağlıklı yaşam aktiviteleriniz sırasında size 
destek olan hatta sizi dünyanın her yerinden insanlarla, 
arkadaşlarınızla dijital olarak buluşturan uygulamalar çok 
yaygın şekilde kullanılıyorlar. İşte o uygulamalardan bazıları.

FİTNESS VE SAĞLIKLI 
YAŞAM UYGULAMALARI

MOBİL HAYAT | Fitness ve sağlıklı yaşam uygulamaları
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iPhone SE 
Bir akıllı telefondan abartılı 
özellikler beklemeyen ama 
dilediği her mobil uygulamayı 
rahatlıkla kullanmak isteyen 
kullanıcılar için iPhone SE en 
uygun seçeneklerden biri.

Fitness ve sağlıklı yaşam uygulamaları | MOBİL HAYAT

Strava Running and Cycling
Koşu ve bisiklet antrenmanlarınız 

için kullanabileceğiniz uygulama sa-
yesinde, kendinize rota belirleyebilir, 
her gün veya her defasında o rotadaki 
koşu sürenizi ölçerek kendinizle yarışa-
bilirsiniz. Dilerseniz aynı rotada koşan 
başka arkadaşlarınızla yarışabilir veya 
dünyanın başka yerlerindeki Strava 
kullanıcıları ile dijital yarışlara, mü-
cadelelere katılabilirsiniz. Tabii elbette 
tüm etkinliklerinizi ve perfomansları-
nızı sosyal medyada paylaşabilmek gibi 
bir güzellik de var. Zaten sosyal medya 
olmazsa olmaz, hangi çağda yaşıyoruz?

Nike Training Club
Nike’ın tamamen ücretsiz olarak 

sunduğu bu uygulamada pek alanda 
eğitim videoları bulabileceğiniz gibi spor 
programınızı da düzenleyebiliyorsunuz. 
Ayrıca performansınızı ölçüp yine sosyal 
medyada paylaşma imkanına sahipsiniz. 
Hatta uygulamadaki arkadaşlarınızla 
performansınızı karşılaştırıp tatlı re-
kabetlere de girebilirsiniz.

Endomondo
Spor ve fitness uygulaması denilin-

ce ilk akla gelen uygulamalardan biri 
olan, sektörün öncülerinde Endomon-
da hala popülerliğini sürdürüyor. Artık 
eskisi gibi rakipsiz değil ama Endo-
mondo’nun deneyimi ve fanatikleri de 
her uygulamada bulunmuyor. Strava’da 
bulduğunuz her şeyi Endomondo’da 
bulabilirsiniz. Hatta daha egzersiz ve 
seçeneğe ulaşabilirsiniz.

MyFitnessPal
Eski demişken, 13 yaşındaki MyFit-

nessPal’ı anmadan olmaz hatta eğer 
uygulamayı deneyecek olursanız, bir 
daha kullanmayı bırakamayabilirsi-
niz. Çok kapsamlı bir spor, aktivite, 
fitness ve sıkı durun, diyet hesaplama 
uygulaması olan MyFitnessPal’ın veri 
tabanında 6 milyondan fazla yemek, 
besin ve gıda hakkında detaylı bilgi 
bulunuyor. 

Dünyada 6 milyon çeşit farklı yemek 
ve gıda olduğunu bile şu anda öğrenip 
şaşırmış olabilirsiniz. MyFitnessPal 

kullanıcıları ise bu 6 milyon farklı be-
sin sayesinde 13 yıldır kalorilerini ince 
ince hesaplayıp spor ve aktivite prog-
ramlarını düzgün şekilde planlıyor.

Waterlogged
Su içmeden sağlıklı bir hayat sür-

meniz mümkün değil. İster diyet ya-
pın, ister normal beslenin, her gün, 
kilonuza ve aktivitelerinize göre belli 
miktarda su içmek zorundasınız. İşte 
bu uygulama sayesinde su içme dü-
zeninizi bir plana koyabilir, gerekli 
alarmları ve uyarıları alabilirsiniz. 
Faydalı bir asistan değil mi?

Insight Timer
Beden ve ruh sağlığı içinde medi-

tasyon da büyük önem taşıyor. Insi-
ght Timer uygulaması bu alanda bir 
numara ve sayısız meditasyon eğitimi, 
dinlendirici müzik, frekans ve huzur 
veren seçeneklerle ruhunu dinlendir-
mek ve huzur bulmak isteyenlerin ilk 
tercihi oluyor.

MOBİL HAYAT | Fitness ve sağlıklı yaşam uygulamaları
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Jennifer Boyner ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

Her sayımızda olduğu gibi 
Mediatrend Mayıs sayımızda 
da sosyal medyanın en 
sevilen isimleriyle teknoloji 
üzerine keyifl i sohbetler 
gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Teknoloji 
sohbetlerimizin bu ayki 
konuğu ise oyuncu Jennifer 
Boyner...

JENNIFER 
BOYNER  
VE TEKNOLOJİ

MOBİL HAYAT | Jennifer Boyner ve Teknoloji
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Belki çocuk oyunculuk yıllarından kalma olsa da hepimizin zihninde 
bir Jennifer Boyner tanımı var. Oysa yıllar geçti ve doğal olarak Jennifer 
da değişti. Bugü Jennifer Boyner kendini nasıl tanımlar?

Öncelikle merhaba :) 02.08.2000 Ağustos doğumluyum şu anda Beykent 
Üniversitesi Oyunculuk bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Oyunculuk, foto-
modellik, mankenlik ve sosyal medya işleri ile uğraşıyorum. Oyunculuğa 
küçük yaşta başlamış olmam bana bu alanda bir çok şey kattı ve aslında 
öğrendikçe daha da güzelleşen bir meslek oldu benim için. Küçükken pek 
anlamıyordum tabiki oyunculuğun ne demek olduğunu… Fakat büyü-
dükçe insan daha çok bağlanıyor, yani hiç değilse benim için öyle oldu.

Çok uzun zamandan beri, çocukluk hallerinle de tanınıyor olmak, 
kariyerinin bugünlerinde ne gibi avantajlar ve dezavantaj yaratıyor?

Küçük yaşta oyunculuğa başlamış olmamın kariyerimde herhangi 
dezavantajı olmadı. Aksine bir çok avantajı oldu. Öncelikle çok büyük 
sanatçıların içinde olabilmek Nevra Serezli, İnci Türkay, Gül Onat gibi 
usta sanatçılar ile bir arada olmak sette yaşanan olaylara karşı nasıl tepki 
vermem gerektiğini onun dışında oyunculuğuma katkısı olabilecek bir 
çok şey öğretti. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum.

Jennifer Boyner artık Instagram’da da takipçi kitlesini genişletiyor. 
Hem de takip edebildiğimiz kadarıyla, Instagram’da diğer isimlerin 
aksine daha profesyonel fotoğraflarla yer alıyor. Oyunculuk, influen-
cerlık ve modelliğin harmanlandığı bir kariyer mi bekliyor Jennifer’ı, 
planların nelerdir?

Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim :) evet elbette bu alan-
larda ve üzerine mankenliği de ekleyip kaliteli içeriklerde bulunmak 
en büyük hedefim. Onun dışında insanlara örnek olabileceğim güzel 
tavsiyeler verebilmek hedeflerimin arasında.

Çıktığı her yolda başarı elde etmiş biri olarak, oyuncu ve/veya inf-
luencer olmak isteyen kişilere neler önerirsin?

Benim verebileceğim tek tavsiye sanırım içten olmak ve koşullar ne 
olursa olsun asla taklit veya kendi içlerinde olan kişiliklerin dışında 
olmayan birini yansıtmamak olacaktır. Çünkü bence en önemli şey-
lerden biri, insanların sizi siz olduğu için sevebilmesi. Şan şöhret ile 
şımartmak yerine bunları gurur kaynağı olarak benimsemek, saygılı ve 
nazik bir şekilde bunları karşılamak bir çok kişiye başarı getirecektir 
diye düşünüyorum.

Her röportajımızda olduğu gibi konuyu teknolojiye getirelim… :) 
Teknoloji ile aran nasıl? Hayatının hangi noktalarında teknoloji im-
dadına koşuyor?

Açıkçası teknoloji ile birçok işimizi halledebildiğimiz bu zamanlarda 
tabiki benim de aram iyidir. Artık kullanmadığımız hiçbir yer kalmadı 
gibi. Doğru kullandıktan sonra teknolojinin bir sorun olacağını san-
mıyorum. 

Ancak kimi zaman teknolojiden uzak yaşamak çok iyi geliyor. Çün-
kü fazla zaman geçirmek de insanı yoruyor. Hani derler ya ‘’Her şeyin 
fazlası zarar diye’’ bence çok doğru bir cümle. Gerektiği yerde gerektiği 
zaman kullanımda az önce de dediğim gibi işimizi kolaylaştıracaktır. 
Teknoloji gelişmeye devam ediyor ve bir kaç yıla kadar neler olacağını 
ben de merakla bekliyorum.

Instagram, YouTube, WhatsApp gibi uygulamaları bir kenara ko-
yarsak, herkesce bilinmeyen ancak senin en çok kullandığın 3 mobil 
uygulama hangisidir?

Pinterest, Twitter, Spotify diyebilirim özellikle Pinterest çokça fikir 
aldığım bir platform. Birçok kişinin paylaştığı fotoğraflara ulaşmak ve 
fikir almak hoşuma gidiyor. Bazen bir dekora bazen bir nail art’a hızlıca 
ulaşmak keyifli olabiliyor...

Jennifer Boyner ve Teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Jennifer Boyner ve Teknoloji
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Huawei Watch GT2 Pro    
Özel günler için en ideal teknolojik hediye al-
ternatiflerinden biri de akıllı saatler. Akıllı saat 
kategorisindeki en iddialı ürünlerden biri ise Hu-
awei Watch GT2 Pro. Sevdiğiniz kişiye bir akıllı 
telefon almayı düşünüyorsanız bu model, mutla-
ka değerlendirmeniz gereken modellerden biri.

Yeni nesil anneler için hediye rehberi | ANNELER GÜNÜ

Geçmişte, Anneler Günü için annelerimize 
tencereler, tavalar, çamaşır bulaşık temizlik 
işleriyle bağlantılı hediyeler almanın 
“normal” kabul edildiği karanlık bir dönem 
yaşandı. Neyse ki dünya, anneleri ev işleri 
için yaşayan maaşsız çalışanlar gibi görme 
huyundan vazgeçti. Bu yıl Anneler Günü 
için hediye arayanlara, onları çok mutlu 
edebilecek bazı hediye fi kirlerimiz var. İşte 
hediye seçiminizi kolaylaştıracak küçük 
tavsiyeler.

YENİ NESİL 
ANNELER İÇİN 
HEDİYE REHBERİ

ANNELER GÜNÜ | Yeni nesil anneler için hediye rehberi
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1 Bazı hediyeler ihtiyaç karşılar
Bazen, hediye seçerken, hediyenin bir ihti-
yacı karşılamasını gözeterek hareket ederiz. 

Elbette bu sayede annelerin mutlu olması kaçı-
nılmaz, zira belki uzun zamandır değiştirmek 
istediği telefonunun yerine yeni bir telefon he-
diyesi alması veya bozulan, eskiyen kulaklığının 
yerine yeni bir çift AirPods kulaklıkla hayatına 
devam etmesi, tabii ki güzel olur. Bu tür bir ih-
tiyaca yönelik hediye seçmeden önce, annenizi 
dikkatlice gözlemleyip hayatındaki ince detayları 
fark etmek gerekeceğini de unutmamalısınız. 
Zira, zaten çok sevdiği ve memnun kaldığı bir 
kulaklığın yerine yeni bir kulaklık kullanmayı 
istemeyeceğini tahmin edebilirsiniz. Ev-ofis 
düzeninde çalışıyorsa ve evde bir çalışma odası 
varsa, çalışma odası için bir televizyon, müzik 
dinleyebileceği yeni bir ses sistemi, otomobili 
için şarj aparatları, telefonunu veya eşyalarını 
sürekli bir yerde unutuyorsa, GPS etiketi gibi 
teknolojik çözümler onun için harika hediyeler 
olabilir ve ihtiyaçlarını karşılamış olur.

2Bazı hediyeler yeni ufuklar açar
Bazı hediyeler de insanların önünde yeni 
ufuklar açar, yeni keşifler yapmasını sağlar. 

Burada hediyenin amacı, farkında olmadığı yeni 
imkanları, yeni güzellikleri keşfetmesi için bir 
kapı aralamaktır. Örneğin hiç müzik dinlemeyen, 
yoğunluğu veya farklı koşturmacaları arasında 
müziğe  artık hayatınca yer vermeyen annenize, 
güzel Bluetooth bir müzik sistemi hediye eder-
ken, onun seveceği şarkılardan bir Spotify listesi 
hazırlamak, telefonundan tek dokunuşla sevdiği 
şarkıları dinleyebileceği bir sistem hediye etmek, 
ona uzun zamandır unuttuğu müzik keyfini ye-
niden keşfetme imkanı verir. Ya da hem pande-
mi şartları hem de diğer yoğunluklar nedeniyle 
uzun zamandır sinema filmlerinden uzak kalmış 
annenize, evde gönlünce istediği filmi seyredebi-
leceği, sinemanın tadını yeniden alabileceği bir 
projeksiyon cihazı hediye etmek... Ev sineması 
imkanlarının ve keyfinin kapısını açacaktır. 
Dolayısıyla bu bakış açısıyla, yani unuttuğu veya 
farkında olmadığı güzellikleri keşfetmesini sağ-
layacak hediyeler de ayrıca değerlidir.

Aynı zamanda eğer henüz teknolojiye adapte 
olamamış yaşlı anneleriniz, nineleriniz varsa, 
onlara teknolojiyi, akıllı telefonları, tabletleri, 
PC’leri, interneti öğrenmesini sağlayacak giriş 
seviyesinde cihazlar hediye etmeyi de düşünebi-
lirsiniz. Elbette bu hediyenin yanında onlar için 
evde, sıcak ve sakin bir ortamda küçük eğitimler 
de planlamalısınız. Sabırla ve şefkatle, çok yaban-
cı oldukları teknolojiyi, adım adım, her soruya 
cevap vererek, açıklama yaparak, göstererek ve 
anlatarak anlamalarını, kullanmaya başlamala-
rını sağlamalısınız. Yani hediyeyi “cihaz+eğitim” 
şeklinde bir paket olarak düşünmelisiniz.

3 Tatil ve seyahat odaklı hediyeler
2021 için insanların en önemli ihtiyaçla-
rından biri de herhalde seyahat edebilmek, 

tatil yapabilmektir. Malum, yaşanan ağır pandemi 
sonrasında artık herkesin buna ihtiyacı var. O 
zaman, tatile ve seyahate odaklı hediyeler seç-
mek de anneniz için hoş olabilir. Yaz tatilinde 
kullanabileceği su geçirmeyen yeni bir telefon, 
güneş enerjisiyle telefonunu, laptop’ını, tableti-
ni şarj edebileceği şarj cihazları, havuzda veya 
denizde sırt üstü uzanıp gözlerini kapayarak 
tüm yılın yorgunluğunu atarken sevdiği şar-
kıları dinlemesini sağlayacak su geçirmez bir 
kulaklık, seyahatlerde işini çok kolaylaştıracak 
akıllı bir bavul...

4 Hobi odaklı hediyeler
Annenizin mutlaka sevdiği, keyif aldığı bir 
hobisi vardır. Bu konuda biraz araştırma 

yaparak ona hobisiyle uğraşırken yardımcı olacak 
cihazlar arasından bir seçim yapabilirsiniz. Fo-
toğraf çekmeyi, Instagram’da paylaşmayı seven 
anneniz için amatör fotoğrafçılığı kolaylaştıracak 
pratik ışık ve kamera ekipmanları... Kamerayı 
sabitlemesini kolaylaştıracak bir tripod, fotoğ-
rafçılıkta bir seviye daha ileri adıma geçmesi 
için onu motive edebilecek, ekipman çantaları... 
Havadan görüntüler almasını sağlayacak uygun 
bir drone. Ya da örneğin, çizim yapmayı, resim 
yapmayı seven annenizi çok mutlu edebilecek 
bir dijital çizim tableti hatta bir iPad. Elbette 
mutfak gereçlerinin artık Anneler Günü için 
tercih edilmemesi başka bir olgu ama örneğin 
annenizin bir mutfak blogu veya vlogu varsa, 
onun bu hobisine destek olacak mutfak araç 
gereçleri... Akıllı bir düdüklü tencere, dijital pi-
şirme yardımcıları, gelişmiş mutfak robotları... 
Yeter ki annenizin hobilerini ve ihtiyaçlarını 
doğru analiz edin.

5 Lezzet odaklı hediyeler
Lezzet kavramının insan yaşamındaki 
önemini inkar etmek mümkün değil ve 

eğer anneniz hem kendisine hem de ailesine 
daha lezzetli yemekler hazırlamak konusunda 
tutkulu bir insansa, hazır salça kullanmak yerine 
kendi yaptığı salçaları kullanmayı tercih ediyor, 
kendi yaptığı sosları, turşuları hazırlamak için 
organik veya mevsimindeki sebze meyveleri ara-
mak için zaman harcıyorsa, onun bu çabasına ve 
lezzet arayışına destek olacak cihazlar da uygun 
hediyeler olabilir. Bu noktada yine mutfakta kul-
lanılabilecek derin dondurucular, kahve/baklagil 
öğütücüleri, yoğurt/ekmek makineleri gibi yeni 
lezzetler üretmeye odaklı araçlar annenizi çok 
mutlu edebilir. Bunları, mutfak işçiliği olarak 
değil, özgür ve bilinçli bir kadının kendisi ve 
ailesi için güzel lezzetler üretme heyecanı için 
alınmış hediyeler olarak görmelisiniz.

Yeni nesil anneler için hediye rehberi | ANNELER GÜNÜANNELER GÜNÜ | Yeni nesil anneler için hediye rehberi
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Teknolojik anneler için mobil uygulamalar | ANNELER GÜNÜ

İletişimin sadece kahve 
buluşmaları ve kadın 
günlerinden ibaret olmadığını 
bilen, günümüzün sosyal 
ve teknolojik anneleri; like, 
paylaş, keşfet, hashtag, pin 
kavramlarıyla çoktan tanıştı. 
Sevdiklerine özen gösteren, 
kol kanat geren, alınacak 
hediyeden, gidilecek doktora, 
en sağlıklısından, en doğalına, 
araştıran, seçen ve ekonomiye 
yön veren kadınlar, teknoloji 
konusunda da hem tercihleri 
hem de kullanıcı alışkanlıklarıyla 
markalara yön veriyor.

TEKNOLOJİK 
ANNELER İÇİN 
MOBİL 
UYGULAMALAR

ANNELER GÜNÜ | Teknolojik anneler için mobil uygulamalar
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Tarif Küpü – Yemek Tarifleri 
(Android – iOS)
Bir yandan çocuk bakımı bir yandan 

işle uğraşan anneler için bir de hangi ye-
meği pişireceklerini düşünmek bir derttir.

Bu uygulama sizle-
re üc-

retsiz olarak birçok pratik yemek tarifini 
sunuyor. Hem yapması kolay ve uzun 
sürmeyen hem de pratik tarifler bunlar. 
Kolay anlaşılır anlatımı ve maddeler ha-
line getirilmiş malzeme listeleriyle birçok 
farklı kategoride 2000’i aşkın yemek tarifi 
bu uygulamada sizleri bekliyor.

Uygulama ücretsiz hem And-
roid hem de iOS cihazlar 

için kullanılabilir.

Radyo Bebek 
(Android – iOS)
Bebeğinizi uyutmak 

çoğu zaman zorlu bir gü-
nün sonunda işkenceye 
dönüşebilir. Bebek radyo 
uygulaması sayesinde hem 

kendiniz hem de yavrunu-
zun kolayca uykuya dalmasını 

sağlayacak güzel müziklere, be-
beğiniz için ninni ve masallara 
ulaşmanız mümkün.

Flat Tomato (iOS) – 
Clockwork Tomato 

(Android)
İşte teknolojik annelerin hayatı-

nı kurtaracak basit ama işlevsel bir 
yapacaklar listesi uygulaması. Bu 
uygulama sayesinde aklınıza gelen 

yapmanız gereken işleri not alarak 
sonradan kolayca hatırlayabi-

lirsiniz.

Baby Nursing 
(iOS)

Bu uygulama saye-
sinde bebeğinizin 

birçok verisi elini-
zin altında. Bebe-
ğinizin ağırlık, 
boy gibi değer-
lerindeki deği-
şimleri uzun 
sürel i olarak 
takip edebilir; 
ayrıca ses, vi-
deo ve fotoğ-
raf ekleyerek 
gelişimini 
gözlemleyip, 
arşivleyebilir-

siniz.

Sleep Time (iOS)
Akıllı telefonlar uyku kaçırır derler 

ama siz inanmayın. Teknolojilerde çare 
tükenmez. Sleep Time, bir uyku analiz 
uygulaması. 

Uygulamayı cihazınıza kurduktan son-
ra, kendinize dinlendirici bir müzik seçip 
– alarmınızı ayarlıyorsunuz. Telefonunuzu 
yastığınıza yakın ve ters bir şekilde bıra-
kıyorsunuz. Siz uyuyana kadar seçtiğiniz 
müzik çalmaya devam ediyor ve siz uyu-
duğunuzda susuyor. Bundan sonra uygu-
lama tarafından uykunuz analiz edilmeye 
başlıyor ve kalkmanız gerektiği zaman size 
uyandırıyor. En önemli özelliği uykunuzun 
hafiflediği zamanlarda sizi uyandırması 
ve böylece ertesi sabah tam dinlenmiş bir 
şekilde uyanmanızı sağlaması.

Bookemon Press (iOS) 
Bookemon Reader (Android)
Herkesin e-kitap oluşturabileceği bu 

uygulama ile tatil anılarınızı, şiirlerinizi, 
fotoğraflarınızı, deneme yazılarınızı hatta 
lezzetli yemek tariflerini bir araya getirerek 
e-kitap halinde baskı almanız, saklamanız 
ve paylaşmanız mümkün oluyor.

Yıllık, roman, biyografi, özel gün kut-
lamaları, kısa tatil maceralarını düzenle-
mek için sade arayüzü ve kullanılabilirlik 
açısından basit ve şekillendirilebilir oluşu 
bu uygulamanın en büyük artısı. Aynı 
zamanda çocuğunuzun portföy sunum-
ları için de tercih edebileceğiniz ideal bir 
uygulama. Çalışmanızı baskıya hazır hale 
getirmesi ise büyük avantajı hem dijital hem 
de matbu döküm alarak kullanabileceğiniz 
Bookemon vazgeçilmeziniz olmaya aday. 

Period Tracker (Android – iOS)
Kadınlar için dijital bir hatırlatıcı olan 

uygulama ile adet günlerinizi saklayıp – 
hatırlatma amacıyla kullanabileceğiniz 
gibi, aynı zamanda özel dönemlerimiz-
deki ağrı – yorgunluk – hazımsızlık gibi 
problemlerimizi şiddetine göre not alarak 
arşiv oluşturabilirsiniz.

Freeletics Bodyweight (iOS)
Formda kalmak için antrenman yapar-

ken bunu eğlenceli bir hale getirmek ister 
misiniz? Bu uygulama benzerlerinden 
farklı olarak size kart seçtirerek sürprizler 
hazırlıyor. Kartlardaki her simge belli bir 
egzersizi temsil ediyor. Çektiğiniz kartta-
ki rakam ise egzersizi kaç defa yapmanı 
gerektiğini belirtiyor. Egzersiz çeşidi bol 
olan uygulama, standart antrenmanlardan 
sıkılanlar için oldukça keyifli gelecektir.

Teknolojik anneler için mobil uygulamalar | ANNELER GÜNÜANNELER GÜNÜ | Teknolojik anneler için mobil uygulamalar
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Beyaz eşya ve ankastre seçiminde dikkat edilmesi gerekenler | EVDE YAŞAM

Beyaz eşyalar bir ev kurulurken satın 
alınan ilk eşyalardır. Beyaz eşyasız 
bir ev düşünülemez. Ev yaşamı 
için bu kadar önemli olan beyaz 
eşyalarımızı satın alırken dikkat 
etmemiz gereken bazı püf noktalar 
vardır. Bu yazıda beyaz eşya ve 
ankastre seçiminde dikkat edilmesi 
gerekenlerini sizler için derledik.

BEYAZ EŞYA 
VE ANKASTRE 
SEÇİMİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

EVDE YAŞAM | Beyaz eşya ve ankastre seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
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latma sisteminin yeterliliği, hızlı ısınıp 
hızlı soğuması ve ısının eşit bir şekilde 
fırına yayılması. Davlumbaz seçiminde 
dış yüzeyin buhar ve yağ tutmaması, 
ısınma sonucu eli yakacak derecede ısın-
maması, emiş gücü, kolay temizlemesi ve 
otomatik kapanma özelliği önemli seçim 
kriterleridir.

İhtiyaçlarınızı doğru belirleyin
Beyaz eşya seçiminde kişiden kişiye 

değişen kriterlerin başında cihazların 
fonksiyonları ve kullanım kolaylığı ge-
liyor. Çok programlı mı, başlangıç se-
viyesi mi yoksa son teknolojik bir cihaz 
mı arıyoruz? Bu bizim yaşam tarzımızla 

doğrudan ilgilidir. Bununla birlikte bazı 
özelliklerin artık standartlaştığını da söy-
lemek gerek. Örneğin çamaşır makinesi 
seçiminde alacağınız makinenin hızlı 
yıkama ve ön yıkama programlarının 
olmasına dikkat etmeniz gerekir. Aile-
nizin genişliğine göre yıkama kapasitesi 
de bir diğer önemli seçim kriteridir. 7 kg 
bir yıkama kapasitesi 4 kişilik bir aile için 
idealdir. Çamaşırlarınızı kurutmak için 
balkon ya da uygun bir alanınız yoksa 
kurutma özellikli bir çamaşır makinesi 
seçebilirsiniz. Buzdolabı seçiminde en 
önemli kriterler gıdalarınızı uzun süre ve 
rahat bir şekilde muhafaza edebilmeniz 
için saklama süresi ve iç bölmelerinin 

kullanışlılığıdır. Gelişen teknoloji ile 
beyaz eşya üreticileri müşterilerine bu 
noktada pek çok yenilikçi ürün sunuyor. 
Bulaşık makinesi seçiminde de çamaşır 
makinesine benzer şekilde cihazın çok 
teknolojik ya da çok programlı olmasın-
dan ziyade ihtiyacınızı görecek program 
sayısına sahip olması önemli. Yine tabak ve 
tencerelerinizi rahat bir şekilde yerleştirip 
boşaltabileceğiniz bir iç tasarım dikkat 
etmeniz gereken diğer önemli nokta. Hem 
buzdolabı hem bulaşık makinesi seçiminde 
alacağınız cihazların iç yüzeylerinin pas-
lanmaz çelik olması da önemlidir. Fırın 
seçiminde ise aynı şekilde ihtiyacınıza 
uygun pişirme fonksiyonlarına sahip olup 

KARACA Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi
Hemen her annenin ortak tutkusu türk 
kahvesidir. Peki ya bu anneler günü ile birlikte 
annenizi kahve yapma külfetinden kurtarmak 
ister misiniz? Öyleyse Karaca’nın Hatır serisi 
kahve makinelerini değerlendirebilirsiniz.

Beyaz eşya ve ankastre seçiminde dikkat edilmesi gerekenler | EVDE YAŞAM

B
eyaz eşya alışverişi denilince ilk 
akla gelenler buzdolabı, çamaşır 
makinesi, bulaşık makinesi ve 
fırındır. Bunlar evimizin olmaz-

sa olmaz ihtiyaçlarındandır. Beyaz eşya 
seçimlerinde günümüz ekonomik şartla-
rında fiyat en önemli seçim kriteri haline 
gelmiş durumda. Dolayısıyla öncelikle 
alışveriş bütçemizi belirleyip, sonrasın-
da bu aralıkta yer alan cihazlar arasında 
kendi kriterlerimize göre seçim yapmak 
durumundayız.

Beyaz eşya seçiminde kriterler kişiden 
kişiye değişse de bazıları hepimiz için 
olmazsa olmazdır. Seçeceğimiz beyaz 
eşyanın ebatı yani kapladığı yer bunlar 

arasındadır. Örneğin buzdolabı ve ça-
maşır makinesi seçerken beğendiğimiz 
modelin evin içinde belirlediğimiz yere 
sığıp sığmayacağından emin olmamız ge-
rekir. Örneğin buzdolabınızı yerleştirmeyi 
planladığınız bölmenin arkasında hava 
sirkülasyonu için 10 cm’lik bir boşluk 
bırakmalısınız.Son teknolojik cihazların 
bazılarında buna gerek yoktur.

Ankastre ürün alırken bunlara 
dikkat
Bulaşık makinesi, fırın ve ocak gibi eş-

yaların seçiminde de evimizdeki eşya yer-
leşim planlamamıza göre hareket etmemiz 
gerekir. Diğer yandan modern mutfakların 

vazgeçilmezi ankastre ürün seçimi ayrı 
detayları barındıran bir konudur. An-
kastre bir bulaşık makinesi alacaksanız 
makinenin yerleşeceği yerin ölçülerini 
net bir şekilde bilmemiz gerekir. Ayrıca 
ankastre bulaşık makinelerinin metalik 
yapıda olduğunu, bu ürünü aldıktan sonra 
cihaz için mutfağınıza uygun bir mobilya 
kapıya ihtiyacınızın olacağını belirtelim. 
Ankastre ocak, fırın ve davlumbaz seçimi 
yaparken de bazı önemli noktalar vardır. 
Örneğin ocak seçiminde gözlerin birbirine 
çok yakın olmamasına ve dış yüzeyinin 
yağ tutmayacak özelliklere sahip olmasına 
dikkat etmelisiniz. Ankastre fırında dikkat 
edilmesi gereken özellikler ise iç aydın-
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kurabilen ve uzaktan kontrol edilebilen 
beyaz eşyalar yakın gelecekte çok daha 
fazla evde olacak. Şu an için nispeten üst 
segment cihazlarda sunulan bu özellikler 
gündelik hayatta bazı problemlerimize 
çözüm oluyor. Örneğin fırının yemeğin 
piştiğini anlayıp kendi kendine kapanması, 
klimayı eve gelmeden uzaktan Wi-Fi ile 
bağlanıp açabilmemiz, çamaşır maki-
nesinin koyduğumuz çamaşıra göre en 
uygun programı seçip, doğru miktarda 
deterjanı seçmesi ve hatta buzdolabının 
o anki malzemelere göre sizin pişireceği-
niz yemeğin tarifini sesli asistanlı fırına 
iletmesi. Yaşam kalitemizi yükselten bu 
akıllı cihazlarla 10 sene içerisinde evlerin 
çoğu akıllı hale gelecek. Beyaz eşya seçi-

minde hayatınıza konfor ve kalite katan 
bu teknolojik kriterleri de aklınızın bir 
köşesinde tutmanız da fayda var.

Pandemi ile birlikte hijyen de 
önemli bir kriter oldu
Pandemi ile birlikte hijyen hayatımız-

daki bir numaralı öncelik oldu. Örneğin 
birçoğumuz marketlerden satın aldığımız 
ambalajlı gıdaları dezenfekte etmeden 
buzdolabına koymuyoruz. Tabi kısa sürede 
alışkanlığa dönüşen bu durumu beyaz eşya 
üreticileri bir fırsat olarak gördü ve bu hijyen 
segmentinde ürünleri piyasaya sundular. 
Beyaz eşya sektöründeki bu yeni kategori 
kapsamında UV bölmeli buzdolaplarından, 
ultra hijyen fonksiyonlu bulaşık makine-

lerine, dezenfeksiyon programlı buharlı 
fırınlardan, oksi hijyen programlı çamaşır 
makinelerine kadar birçok ürün var. Ve bu 
ürünler hijyen konusunda daha hassas ve 
beyaz eşya seçiminde bütçesi daha geniş 
olan müşterileri bekliyor.

Son olarak satın alacağınız cihaz ne 
olursa olsun seçeceğiniz markanın verdiği 
garanti süresi ve servis ağının kalitesine 
dikkat etmeniz gerekir. Dolayısıyla bili-
nen ve hizmet ağı geniş markaları tercih 
etmek bu noktada önemlidir. Cihazları 
satın almakla iş bitmiyor. Kullandıkça illa 
bir arıza ya da sorun yaşıyorsunuz. Satış 
sonrası süreçlerde de güçlü bir markayı 
tercih ederseniz yaşadığınız arızalarda 
başınız çok ağrımayacaktır.

Beyaz eşya ve ankastre seçiminde dikkat edilmesi gerekenler | EVDE YAŞAM

olmaması, kolay temizlenebilmesi ve ısı 
yalıtımı özellikle önemlidir.

Enerji sınıfına dikkat
Bununla birlikte tüm beyaz eşya seçim-

lerinizde ortak olabilecek kriter cihazın 
enerji tüketimidir. Enerji tüketimi ko-
nusundaki hassasiyetimiz sadece yüksek 
faturalarla ilgili de değil. Küresel ısınma, 
enerji kaynaklarının yavaş yavaş tüken-
meye başlaması ve kirlenen çevre gibi pek 
çok olumsuz faktör, enerji tasarrufuna 
olan ihtiyacımızı her geçen gün artırıyor. 
Enerji tüketimini azaltmanın yolların-
dan biri beyaz eşya alırken A, A+, A++ 
ve A+++ gibi enerji sınıflandırmalarına 
sahip daha az enerji tüketen cihazları seç-

mek. Bu konu tüm dünyanın gündemin-
de. Örneğin son olarak 1 Mart itibarıyla 
Avrupa Birliği (AB) elektrikli ürünlerin 
enerji sınıfını yeniden belirledi ve A’dan 
G’ye yeni bir sisteme geçti. Enerji sınıf-
landırması AB’de 1995’ten beri olsa da 
uygulama konusunda tüketicinin kafası 
karışıktı. Örneğin, tüketiciler A+ sınıfı bir 
elektrikli eşya alırken, bunun çok enerji 
tasarruflu olduğu algısına kapılıyordu. 
Halbuki A+ gerçekte enerji sınıflandır-
masına göre üçüncü sırada geliyor. A’dan 
G’ye şeklinde tasarlanan yeni bir sistemle 
tüketicinin kafa karışıklığı da giderilmiş 
oldu. Bu yönetmelik, 2 Mart 2021’de Resmi 
Gazete’de yayımlanan 3584 sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararı ile ülkemize de adapte 

edilerek yürürlüğe girdi. Dolayısıyla siz 
de beyaz eşya seçiminde bütçenize göre 
daha az enerji tüketen cihazlar seçerse-
niz hem çevre için hem de yüksek gelen 
faturalarınızı azaltmak için iyi bir adım 
atmış olursunuz.

Akıllı beyaz eşyalar giderek 
yaygınlaşıyor
Gelelim beyaz eşya sektöründe son 

yıllarda en önemli başlık olan akıllı ci-
hazlar konusunda. Birkaç yıldır çok faz-
la konuşulan bu trend henüz istenilen 
seviyede yaygınlaşmasa da yavaş yavaş 
hayatımızdaki yerini aldığı da bir ger-
çek. Nesnelerin interneti teknolojisi sa-
yesinde WiFi’ya bağlı birbiriyle iletişim 
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Pandemi nedeniyle dünya üzerinde 
her türlü oyun verisinde ciddi bir artış 

gözlemleniyor. Örneğin 2020 yılında 
Almanya’da oyuncuların ekran başında 
geçirdiği saat %20 arttı. Bu sayı ABD’li 
oyuncularda %50’yi buldu. Ülkemizde 

de durum çok farklı değil. Hem stres 
atmak hem de rahatlamak adına artık 
daha fazla oyuncu daha uzun süreler 

boyunca oyun oynamayı tercih ediyor. 
Tam da bu noktada oyuncular için 
çeşitli seçenekler bulunuyor. İşte 

bu yazımızda hangi tercihin doğru 
olacağına bakacağız. İlk seçeneğimiz 

bilgisayar toplamak.

OYUN İÇİN 
DOĞRU SEÇENEK 

HANGİSİ?

Oyun için doğru seçenek hangisi? | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Oyun için doğru seçenek hangisi?

| | www.mediamarkt.com.tr 3938



Oyun için doğru seçenek hangisi? | EVDE YAŞAM

Oyun canavarı PC
Klasik bir PC oyuncusuysanız hiçbir konsol sizi mutlu et-

mez. Bilgisayarda daha fazla özgürlüğe sahip olmanız önemli 
bir avantaj. Örneğin istediğiniz kol ya da direksiyonu tanıtıp 
uyumlu oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Üstelik bilinen bir 
marka seçerseniz uzun yıllar boyunca sürücü desteği de 
alıyorsunuz. Son dönemde Nvidia ve AMD ekran kartlarını 
çok başarılı olması da bilgisayarı daha cazip hale getiriyor. 
Ancak günümüzde ekran kartı gerçek bir kara borsa. Hem 
pandemi nedeniyle düşen üretim hem de kripto para maden-
ciliğinde ekran kartlarının işe yaraması nedeniyle piyasada 
aşırı bir talep var. Üretimin düşük olması nedeniyle ya stok 
bulamıyor ya da olması gerekenin üç dört katı fiyatlar görü-
yorsunuz. Özetlemek gerekirse bilgisayarınıza ekran kartı 
almaya niyetliyseniz bu seneyi gözden çıkarın.

Diğer önemli bir seçenek ise dizüstü bilgisayarlar. Tek ba-
şına pahalı bir ekran kartı almak yerine dizüstü bilgisayar 
işinizi görecektir. Özellikle bir dizüstüne ihtiyacınız varsa 
bu seçeneği mutlaka değerlendirin.

Yeni nesil konsollar
Sony ve Microsoft yeni nesil konsollarını duyurdular. An-

cak üretim ve tedarik sorunları nedeniyle şu an için özellikle 
PlayStation 5 bulmak çok zor. Eğer gönlünüz Sony’den ya-
naysa ara ara stokları kontrol etmelisiniz. Xbox cephesinde 
ise 4299 TL’ye satılan Xbox Series S bence en ideal yeni nesil 
çözümü. Çünkü ürünü edinmek nispeten rahat bir süreç. 
Eğer 2K oyun deneyimi size yetiyorsa bir de yüzün üzerinde 
oyunu oynamanıza olanak sağlayan GamePass aboneliği ile 
fiyat performans açısından yeni nesle en kestirme bileti bu 
Xbox Series S sağlıyor. Nintendo tarafında ise önümüzdeki 
yıl 4K destekli bir model çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla yıl 
içerisinde mevcut modelde fiyat düşmesi yaşanabilir.

Stream oyunculuk
Bulut üzerinden bağlanarak oynama fikrine sıcak bakı-

yorsanız Turkcell ve Nvidia’nın GamePlus hizmetini değer-
lendirebilirsiniz. İnternet bağlantınızın oyunları tatminkar 
seviyede çalıştırıp çalıştırmayacağını görmek için ücretsiz 
abonelik başlatıp test edebilirsiniz. Ancak ne yazık ki bu hiz-
metin ücretli hali ayda 74.9 liraya geliyor. Yine de hiçbir ek 
donanıma masraf etmeden televizyondan bile RTX destekli 
FullHD oyun oynamak fikri size cazip geliyorsa ücretsiz dene-
meyi gerçekleştirin. Özetlemek gerekirse pandemi nedeniyle 
oyuncuların tadı tuzu kaçmış durumda. Stok sorunları ve 
yüksek fiyatlar keyif kaçırıyor. Mevcut seçenekler içerisinde 
acele etmeden değerlendirme yapmak size kalıyor.
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Düdüklü tencereler buhar basıncı kullanarak 
yemeklerimizin hem daha hızlı hem de 

besin değerlerini kaybetmeden daha sağlıklı 
pişmesini sağlayan çok faydalı mutfak 

gereçleri. Ancak onları kullanırken biraz 
dikkatli olmak gerekiyor. İşte, düdüklü 

tencereleri kullanırken bilinmesi gerekenler.

İLK KEZ 
DÜDÜKLÜ TENCERE 

KULLANACAKLAR İÇİN 
ALTIN TAVSİYELER

İlk kez düdüklü tencere kullanacaklar için altın tavsiyeler | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | İlk kez düdüklü tencere kullanacaklar için altın tavsiyeler
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• Yemeği pişirmek için tencerenin üçte 
ikisini suyla doldurmanız gerektiğini 
unutmamalısınız. Ancak suyu çok daha 
fazla koyarsanız, pişme esnasında suyun 
taşarak kapağın bağlantılarını zorlamasına 
neden olabilirsiniz. Kapaktan veya buhar 
deliğinden su sızdığını görürseniz, tence-
reyi ateşten çekip soğumasını bekleyin, 
içinde buhar kalmadığına emin olduktan 
sonra kapağını açıp fazla suyu tencereden 
alarak tekrar pişirmeye başlayabilirsiniz.

• Düdüklü tencerede yemekler, normal 
tencereden çok daha önce pişer. Dolayısıyla, 
pişirdiğiniz gıdanın durumuna göre, doğru 
zamanlamayı bilmeniz işinizi kolaylaştırır. 
Genellikle düdüklü tencere ile yapılacak 
tariflerinde bu süreler tarifle beraber verilir. 
Ancak, zamanla ve deneyim kazandıkça, 
her farklı gıdanın ne kadar süre isteyebile-
ceğini veya ağız tadınıza göre daha ne kadar 

pişmesi gerektiğine sizin karar vermeniz 
doğru olur. Örneğin, kırmızı mercimeği 
4-5 dakika yüksek basınçta pişirmek ye-
terliyken, damak tadınıza veya tarifinizin 
ihtiyaçlarına göre bu süreyi biraz daha 
uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz.

• Etler ve sebzeler farklı sürelerde piştiği 
için, bu iki besini karıştıracağınız tarifler-
de, önce tencerede buharla eti pişirmeniz, 
ardından ise tenceredeki buharı boşaltıp 
kapağı açıktan sonra sebzeleri ekleyip, kısa 
bir süre daha buharla pişirmeniz, daha 
lezzetli yemekler elde etmenizi sağlar.

• Daha lezzetli düdüklü tencere tarifleri 
için yemeği hazırlarken, ilk aşamada tarif-
teki soğan, sarımsak, baharat ve yağ gibi 
lezzet verici eklemeleri tencerenin kapağını 
kapamadan pişirmeniz veya bu besinleri 
“yağda çevirerek öldürmeniz” gerekebilir. 
Aynı şekilde etleri de buharda pişirmeden 

önce yağda kısa bir süre çevirmek lezzet 
açısından faydalı bir ön hazırlık olabilir.

• Düdüklü tenceredeki yemeğin pişmesi 
için belirlediğiniz süre sonunda ateşi kapatıp 
tenceredeki buharın kendi kendine soğuyarak 
boşalmasını bekleyebilirsiniz veya emniyet 
ventilini kullanıp buharı boşaltabilirsiniz. 
Tencereyi soğutmak için çeşme altında suya 
tutmak da pratik bir çözümdür. Ancak kapağı 
açmak için emniyet ventiline bastırdığınızda 
tencereden artık buhar çıkışı olmadığını, 
yani içeride basınç kalmadığını gözünüzle 
görmenizi tavsiye ederiz.

• Yeni nesil tencerelerde artık gelişmiş 
dijital sensörler ve LCD ekranlar da yer 
alıyor. Bu sayede hem pişirmek için gerekli 
zaman ayarlarını ve alarmları kurmak 
hem de tencere içindeki basınç değerlerini 
okumak mümkün oluyor. Teknoloji bize 
bu imkanları sunuyor.

İlk kez düdüklü tencere kullanacaklar için altın tavsiyeler | MUTFAKTA YAŞAM

B
uhar basıncı doğru seviyelere ulaş-
tığında, binlerce ton ağırlığındaki 
çelik trenleri kıtaların bir ucundan 
diğerine hızla ulaşmasını sağla-

yan bir güce sahip. Bu sayede son birkaç 
yüzyılda medeniyet çok büyük bir ivme 
kazandı ve dünyanın her noktası ulaşı-
labilir oldu. Aynı güç, mutfaklarımızda 
da yemeklerimizin çok daha hızlı ve çok 
daha sağlıklı şekilde pişmesini sağlıyor.

İlk defa 1679 yılında, çok ağır ve büyük 
demir tencerelerde denenerek icat edilen 
düdüklü tencereler bugün artık her evde, 
çok kolay ve pratik şekilde kullanılabiliyor. 
Ancak yine de bu büyük gücü mutfakta 
dikkatle ve bilinçli kullanmak gerekiyor. 

Düdüklü tencereler, normal tencerelerde 
suyun 100 derecede buharlaşması nede-
niyle 100 derecenin üzerine çıkamayan 
pişirme ısısını, buhar basıncı kullanarak 

125 dereceye çıkarır.  Yüksek basınçla da 
birleştiğinde bu yüksek ısı yemeklerin 
yanmadan ama çok yumuşak, çok lez-
zetli, çok pratik şekilde pişmesini, besin 
değerlerini, vitamin ve mineral değer-
lerini kaybetmeden yenebilecek kıvama 
gelmesini sağlar.

• Öncelikle, ilk kez kullanıyorsanız, 
düdüklü tencerenizin kullanım kılavuzun-
daki talimatlara harfi harfine uymalısınız. 

• Düdüklü tencereler eski ve yeni tip, 
olarak ikiye ayrılıyor. Eski tip tencereler, 
kapağın üzerindeki “el frenine” benzeyen 
baskı kolunu aşağı basıp kapağı kapatmak 
veya yukarı çekip kapağı açmak mantığıyla 
çalışır. Ancak bu mekanizma önemli bir 
kol ve bilek kuvveti istediğinde ev hanım-
ları bazen baskı kolu için yeterince güç 
uygulayamaz ve kolu sonuna kadar aşağı 
indiremeden de tencerenin kapandığını 

düşünüp pişirmeye başlayabilirler ki, 
bu durumda kolun kapağa baskı yaptığı 
noktadaki yuvarlak yüzey kapağın yüksek 
basınçla gerildiği anda kayarak açılır ve 
tencerenin patlamasına neden olur. Bu o 
kadar büyük bir basınçtır ki, içindeki sı-
cak gıdaların mutfaktaki camları kıracak 
kadar yüksek hızla çevreye yayılmasına 
neden olabilir. Mutfaktaki insanlar hem 
sıcak buharla yem de yemek/kemik par-
çalarıyla yaralanabilir. Dolayısıyla eski tip 
düdüklü tencere kullanıyorsanız, kapağı 
sonuna kadar bastırmalısınız.

• Yeni tip düdüklü tencereler ise kapa-
ğın üzerindeki zekice hazırlanmış kilit 
mekanizması sayesinde, bilek hareketiyle 
kolayca kilitlenir ve içerideki buhar ba-
sıncı azalmadan yanlışlıkla açılmayacak 
şekilde kilitlenir. Bu da önemli bir gü-
venlik önlemlidir.
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Mayıs ayı ile birlikte 
güneş kendini iyiden 

iyiye göstermeye 
başladı, havalar 

ısındı. Peki bu sıcak 
havalarda en çok 

ihtiyaç duyduğumuz 
şeylerin başında 

ne geliyor? Tabii ki 
lezzetli ve serinletici 

bir soğuk çay. Bu 
yazımızda sizler için 

birbirinden farklı 
soğuk çay tarifl erini 
bir araya getirdik…

İLKBAHAR 
RENKLERİNDE 

FARKLI 
SOĞUK 

ÇAYLAR

İlkbahar renklerinde farklı soğuk çaylar | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | İlkbahar renklerinde farklı soğuk çaylar
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Vanilyalı Soğuk Çay
Suyu derin bir tencerede kaynatın. 

Kapalı bir çay süzgecine aldığınız iri 
yapraklı yeşil çayı kaynayan suya 
atın, ocağın altını kapatın.15 dakika 
kadar demleyerek yeşil çayı hazır-
layın. Ilınan çaya bal, esmer şeker 
ve limon suyunu ilave edin, hızlı-
ca karıştırın. Hazır durumda olan 
demlenmiş yeşil çayı geniş ağızlı bir 
sürahiye alın.Ayıklayıp, yıkadığınız 
nane yapraklarını incecik kıydıktan 
sonra sürahiye aktarın. Hazırladığınız 
çayı buzdolabında soğutun. Servisi 
öncesinde buz küplerini ilave edin, 
karıştırdıktan sonra servis bardak-
larına alın. Birer top vanilyalı don-
durma ilavesi ile bekletmeden servis 
edin. Kremamsı bir yapıda olan bu 
kalori bombası buzlu yeşil çayı sev-
diklerinizle paylaşın.

Malzemeler
1,5 litre su
4 tatlı kaşığı yeşil çay
1 yemek kaşığı esmer şeker
1 tatlı kaşığı bal
4 adet nane yaprağı
1 adet limon suyu
2 su bardağı buz küpü
6 top vanilyalı dondurma

İlkbahar renklerinde farklı soğuk çaylar | MUTFAKTA YAŞAM

Kızılcıklı Kuşburnu Aromalı Soğuk Çay
Suyu derin bir tencerede kaynatın. 

Bol suda duruladığınız kuşburnu 
meyvelerini kaynayan suya ekleyin, 
ocağın altını kapatın.Kuşburnu ça-
yını 15 dakika kadar demleyerek 
hazırlayın.Ilınan meyve çayına tadını 
verecek balı ekleyin ve karıştırın. 
Limon suyu ve çubuk tarçını katıp, 
karıştırın. Son olarak; çayın içeri-
sinde gözükecek ve ağza geldiğinde 
tat verecek olan vitamin deposu ku-
rutulmuş kızılcıkları ekleyin. Kırık 
buzları kattığınız klima etkili bu 

doğal içeceği, bir sürahide daha da 
soğuttuktan sonra ikram ederek, 
sevdiklerinizle paylaşın.

Malzemeler
1,5 litre su
1 su bardağı kurutulmuş 
kuşburnu meyvesi
1 su bardağı kurutulmuş kızılcık
1 yemek kaşığı bal
1 adet limon suyu
1 adet çubuk tarçın
2 su bardağı kırık buz
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Lime Dilimli Soğuk Yeşil Çay
Suyu derin bir tencerede kaynatın. Kapalı bir çay süzgecine 

aldığınız iri yapraklı yeşil çayı kaynayan suya atın, ocağın altını 
kapatın. Yeşil çayı 15 dakika kadar demleyerek hazırlayın. İki 
adet lime meyvesini ince ince, halka şeklinde dilimleyin. Kalan 
bir adetin suyunu sıkın. Ilınan çaya bal ve lime suyunu kattıktan 
sonra hızlıca karıştırın. Hazır durumda olan demlenmiş yeşil 
çayı geniş ağızlı bir sürahiye alın. Ayıklayıp, yıkadığınız nane 
yapraklarını içine katın. Lime dilimlerini de ekledikten sonra 
buzdolabında soğutun. Soğuttuğunuz lime aromalı yeşil çaya 
buz küplerini ekleyip, ahududu ekledikten sonra servis edin. 
Isınmasına izin vermeden sevdiklerinizle paylaşarak tüketin.

Malzemeler
1,5 litre su
2 yemek kaşığı yeşil çay
3 adet lime
2 yemek kaşığı bal
1/4 demet nane
3 su bardağı buz küpü
1/2 su bardağı ahududu

İlkbahar renklerinde farklı soğuk çaylar | MUTFAKTA YAŞAM

Ballı, Tarçınlı, Mangolu Soğuk Çay
Tirebolu çayını çay süzgecine alın ve 

sıcak suda 10- 15 dakika kadar bekle-
terek, demleyin.Mangoyu ortadan iki-
ye kesin. Yarısını kabuğunu soyduktan 
sonra küçük küpler halinde doğrayın.
Kalan yarısını servisinde kullanmak için 
kabuklu bir şekilde ince ince dilimleyin.

Demlenen çaya bal ve esmer şekeri ekleyin 
ve karıştırın. Çubuk tarçınları katın. Küp 
şeklinde kestiğiniz mangoyu ilave edin. 
Nane yaprakları, mango dilimleri ve buz 
küpleri ile harmanladıktan sonra soğuk 
olarak servis edin.

Malzemeler
1 litre sıcak su
2 yemek kaşığı tirebolu çayı
2 adet çubuk tarçın
3 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı esmer şeker
1 adet mango
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Evcil dostunuzun portresini çekerek 
onu ölümsüzleştirerek ister misiniz? 
Eğer cevabınız evetse bu yazımızda 

“Evcil hayvan portresi nasıl çekilir?” 
sorusuna cevap arayacağız. Aslında 

evcil hayvanınızın gösterişli portrelerini 
çekmek hiç de zor değil. Maliyeti 
yüksek ekipmanlar kullanmanıza 

veya stüdyo kiralamanıza gerek 
yok. Tek yapmanız gereken aşağıda 

anlatacağımız konulara dikkat etmeniz.

EVCİL HAYVAN 
PORTRESİ 

NASIL ÇEKİLİR?

Evcil hayvan portresi nasıl çekilir? | OBJEKTİFOBJEKTİF | Evcil hayvan portresi nasıl çekilir?
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oyuncağından ve mama kabından destek 
alın. İlgisini başka alana çekecek cisimleri 
ortadan kaldırmak avantajınıza olacaktır.

Işık ve Pozlama Ayarı
Fotoğraf makinenizin manuel ayarını 

kullanarak en ideal pozlama ayarını birkaç 
örnek fotoğraf ile deneyimleyip sabitledikten 
sonra artık çekime odaklanabilirsiniz. Evcil 
dostunuz eğer sakin durup kımıldamadan 
poz veriyorsa makinenizin enstantane hızı, 
1/200sn. Olabilir. Çok fazla hareketliyse daha 

yüksek bir enstantane hızı tercihiniz olmalı. 
Çekimlerde özellikle görüntü sabitleme özel-
liği bulunan bir lens kullanmanızı öneririz.

Odaklama Konusun İpuçları
Evcil dostunuzun portresini çekerken 

yakından çekim yapmanız ve onun yü-
züne odaklanmanız gerekir. Bu nedenle 
makinenizin odak noktasını tercihen evcil 
dostunuzun gözlerinin üzerinde tutmaya 
çalışın. Ek olarak fotoğraf makinenizin 
odak ayarındaki seçimini “AI Servo” olsun. 

Sonuç olarak bu ayarda fotoğraf makine-
nizin odağı evcil dostunuzun hareketlerini 
takip ederek odaklama gerçekleştirir.

Yere Yakın Çekim Yapın
Fotoğraf çekerken yere yaklaşmak konu 

ile fotoğrafa bakan kişiyi aynı seviyede 
konumlandırır. Konunuzla aynı hizada 
olursanız fotoğrafınızın daha etkili olabilir. 
Kısaca yukarıda anlatılanlara uyabilirseniz 
evcil dostunuzun oldukça kaliteli, sevimli 
ve net portrelerine sahip olursunuz. 

E
vcil dostlarınız genellikle hareketli 
canlılar olduğundan onları poz ver-
direrek sabit tutmak bir hayli zordur. 
Rahat çekim yapabilmek için evinizin 

en geniş odasını, evin bahçesini, yakınınız-
daki parkı veya ormanı kullanabilirsiniz. 
Çekim yaparken onları zorlayacak davranış-
lardan kaçının ve onların doğal hareketlerini 
sürdürmeleri için ortam sağlayın.

Ortamın Hazırlanması
Fotoğraflarınızın göze hoş gelmesi ve 

daha havalı olması için çekici bir arka fon 
her zaman iş görür. Renkli estetik ve dikkat 
çeken bir arka fon oluşturduktan sonra 
evcil hayvanınızın üstünde daha sevimli 
portreler olması için bazı aksesuarlar kul-
lanabilirsiniz. Gözlük, şapka, eşarp, tasma 
ve giysi gibi fotoğrafa değer katan öğeleri de 
kareye dahil ederseniz çok sevimli kareler 
ortaya çıkmaya başlar. Elbette ışığın da 
önemi büyüktür. Doğal ışık pencere yanı 
yerler veya doğadaki doğal ışık öncelikli 
tercihiniz olmalı. Flaş kullanmanız evcil 

dostunuzu rahatsız eder ve hırçınlaştırır.

Poz Vermesine Yardımcı Olun
Evcil dostunuzun ruh halini, tepkilerini 

ve karakter yapısını en iyi siz bilirsiniz. 
Bu nedenle onun en sevdiği oyuncağı, 
mamayı ve ilgisini çekecek cisimleri ya-
nınızda bulundurun. Ürkütmeden, kor-
kutmadan ve sabırla ona poz verdirmeye 
çalışın. Dikkatini fotoğraf makinesine 
çekmek için değişik sesler çıkaran cisimleri 
kullanabilirsiniz. Zorlandığınız zaman 
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Fotoğraflarda fi ltre kullanma etiği | OBJEKTİF

Sosyal medya uygulamalarında yapay zeka sayesinde 
insanların yüzlerine tavşan, kedi, köpek efektleri 
eklemesiyle ortaya çıkan ve bugün artık bir insanın 
yüzünü tamamen değiştirebilen fi ltreler ve efektler, 
aynı zamanda tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki 
bu fi ltreleri kullanmanın etik kuralları da oluşacak mı?

FOTOĞRAFLARDA 
FİLTRE KULLANMA ETİĞİ

SAMSUNG Galaxy A21s 
Sosyal medyada fotoğraf 
paylaşırken sıklıkla filtrelere 
başvurmak istemiyorsanız her 
şeyden önce fotoğraf kabiliyetleri 
güçlü bir akıllı telefon edinmeniz 
gerekmektedir. Samsung Galaxy 
A21s ise orta segment akıllı 
telefonlar arasında bu beklentinizi 
karşılamaya aday ürünler arasında.

OBJEKTİF | Fotoğraflarda fi ltre kullanma etiği

| 5756 | www.mediamarkt.com.tr



Fotoğraflarda fi ltre kullanma etiği | OBJEKTİF

A
rtık sosyal medyaya baktığımız-
da, çevremizdeki pek çok arka-
daşımızın, tanıdıklarımızın bir 
kalıptan çıkmış şekilde benzer 

göz, kaş, burun şekline sahip olduğunu 
fark edebiliyoruz. Arkadaşlarımızın, 

akrabalarımızın, sosyal çevremizin 
giderek birbirine benzemesi 

ile hepsinin aynı estetik 
cerrahın kampanya ile 

yaptığı ameliyat-
lardan geçmesi 

değil, yapay 
zekanın 

insanla-

rın fotoğraflarına ve videolarına uygu-
ladığı “güzelleştirme” filtreleri.

İlk aşamada bu filtreleri eğlenceli bulup 
kullanmaya başlayan insanlar birbirleri-
ne fotoğraflar gönderip çok eğlendilerse 
de artık bu teknoloji TV dizilerinde bile 
kullanılmaya başlaandı ve ünlü oyun-
cular yüzlerini yapay zeka filtreleri ile 
gençleştirmeden ekran karşısına çıkmayı 
reddeder oldular.

Filtresiz oynamam
Sinema sektöründe filtre kullanmak 

çok eskiden beri bilinen bir uygulama. 
Ancak filmlerin düşük çözünürlükle 
çekildiği eski dönemlerde kameranın 
önüne fiziki olarak bir filtre koymak ve 
kameraya gelen ışığı biraz kırmak, daha 
buğulu, daha romantik görüntüler ortaya 
çıkarmak için yeterli olurken bugün dijital 
teknolojiler ve yapay zeka sayesinde gö-
rüntüdeki insanları 50 yaş yaşlandırmak 
gençleştirmek bile mümkün olabiliyor. 

Hatta tüm yüz hatlarını değiştirip ta-
mamen yapay olarak üretilmiş başka bir 
insan yaratmak veya kamera karşısında 
başka biri oynarken, görüntülere bam-
başka birini yansıtmak da çok yakında 
mümkün olacak. Öyle ki, bazı animasyon 
uzmanları, biraz üzerinde çalışarak bu tür 
görüntüleri de zaten oluşturabiliyorlar 
ancak şimdilik çok fazla işlem gücü ve 
emek gerektiren bu tür görüntüler pahalı 
olduğu için günlük hayatta çok fazla kar-
şılaşmıyoruz.

Deep Fake ile başladı
Yine de teknolojinin gittiği nokta 

insanları endişelendirmeye başladı ve 
bu yüz filtreleri ve hatta “deep fake” 
akımı ile başlayan sahte görüntüler 
yaratma teknolojilerinin etik ku-
rallara bağlı olması gerektiğine 
dair tartışmalar da başladı.

Fotoğraf 
canlandırma

Yıl lar önce hayatını 
kaybetmiş eski bir ak-

rabanızın fotoğrafını 
canlandırıp onu çok 

gerçekçi şekil-
de konuştur-

maya kadar 
giden yeni 

teknoloji-
ler saye-

sinde yakında çevremizdeki insanları hiç 
bulunmadıkları bir yerde, hiç söylemedik-
leri sözleri söylerken, tamamen gerçekçi, 
inandırıcı videoların içinde görmemiz de 
mümkün olacak.

İnsanların sosyal medyada gitmedikleri 
seyahatlere gitmiş, yapmadıkları aktivite-
leri yapmış gibi gösteren sahte görüntüler 
oluşturmaya ve ilgi toplamaya meraklı 
olduğunu bilen sosyal medya şirketleri 
şimdiden bu teknolojilerin peşinde ko-
şuyorlar ve bu gerçekçi videoları üretecek 
teknolojilere milyarlarca dolar ödemeye 
de hevesliler. Böylece çocukluk arkada-
şınız Berke’yi uzay istasyonunda NASA 
için deneyler yaparken izleyebileceksiniz 
veya çok kıskandığınız arkadaşlarınızdan 
Pelinsu’nun Hintli dolar trilyoneri ailenin 
gelini olarak 40 gün 40 gece süren saray 
düğününde gelinliğiyle prensesler gibi 
arz-ı endam ettiğini seyredebileceksiniz. 

Sosyal barışı bozma riski
Ne var ki, sosyal medya şirketinin tatlı 

şakacıklar yapmak, komik videolar üret-
mek isteyen milyarlarca sosyal medya 
kullanıcısı için hayata geçirmek istediği 
bu teknolojilerin, insanları hiç olmadıkları 
yerlerde, hiç işlemedikleri suçları işlerken 
göstermek için kullanılmasından da endişe 
ediliyor. Elbette, bu görüntülerin sahte ol-
duğu uzmanlar tarafından anlaşılacağı için 
bu görüntülerle insanları yasalar karşısın-
da suçlu göstermek mümkün olmayabilir 
ama sahte görüntü ayıklamak konusunda 
uzman olmak zorunda olmayan dünyadaki 
milyarlarca insanın gözünde o insanı mah-
kum etmek, ilişkilerini, iş bağlantılarını, 
özel hayatını mahvetmek, hatta bazı geri 
kalmış toplumlarda o insanı linç ettirmek 
de mümkün olabilir.

İşte teknoloji dünyası, filtrelerin ne kadar 
ileri gidebileceği ve sosyal yaşamda, günlük 
hayatta nasıl sorunlara yol açabileceğini 
tartışırken, bu filtre teknolojilerinin etik 
şekilde kullanılması için alınması gereken 
önlemleri de saptamaya çalışıyor. 

Ancak ne kadar önlem alınırsa alınsın, 
insanların bu konuda eğitimli ve bilinçli 
olması, gördükleri her videoya ve fotoğ-
rafa şüpheyle yaklaşmak gerektiğini fark 
etmeleri gerekiyor. 

Şimdilik elimizdeki telefonlarda, ar-
kadaşlarımıza daha güzel görünmek, 
şakalar yapmak, gülmek, like almak için 
kullandığımız filtrelerin yakın gelecekte 
dünyadaki önemli tartışma konularından 
biri olmasına hazır olalım. Unutmayalım 
ki, teknolojiyi iyi niyetle ve iyi amaçlarla 
kullandığımız sürece hayatlarımız daha 
konforlu ve sağlıklı gelişir.
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Üç boyutlu videolar, üç boyutlu 
grafi kler derken sesin de 

üç boyutlusunu arar olduk. 
Peki üç boyutlu ses nedir, bu 

teknoloji bize neyi anlatıyor ve 
nasıl çalışıyor, nasıl kullanılıyor. 

Üç boyutlu sesler elde etmek 
için ne yapmalıyız?

SESİN DE 
ÜÇ BOYUTU 

OLUR MU?

Sesin de üç boyutu olur mu? | OBJEKTİFOBJEKTİF | Sesin de üç boyutu olur mu?

| | www.mediamarkt.com.tr 6160



Sesin de üç boyutu olur mu? | OBJEKTİF

son haline getirilir. Keza sinema filmleri veya müzik eserleri 
de aynı şekilde, ses mühendislerinin gözetiminde işlem-

lerden geçirilerek üç boyutlu hale getirilir ki, evimizdeki 
donanımlar onları doğru şekilde konumlandırabilsin.

Şimdi yeni ortaya çıkmaya başlayan bazı efektif do-
nanımlar da seslerin küçük hoparlörler üzerinden 

bile üç boyutlu olarak yönlendirilmesini mümkün 
kılabiliyor. Elbette farklı algoritmalar ve ses tek-

nolojileri kullanan bu cihazların performans-
ları markadan markaya değişebiliyor ve her 
durumda en yüksek ses kalitesini de garanti 
edemeyebiliyorlar ancak genel olarak, fiyat/
performans değerlendirmesi çok başarılı olan 
ürünler olarak kullanıcılar arasında büyük 
rağbet görüyorlar.

İki kulaklı insan nasıl üç 
boyutlu duyabiliyor?

Aslında teorik olarak sadece iki 
kulağı olan insanoğlunun sesi 3 

boyutlu duyması, yani sadece 
sağ veya sol ayrımı değil, de-
rinlik, mesafe, yükseklik, ko-
num gibi verileri iki kulağı ile 
ayırt edebilmesi insanın sesin 
konumunu belirlerken sesini 
şiddetini de ölçerek zihninde 
3 boyutlu bir konumlandırma 
yapabilmesinden kaynak-
lanıyor. Ses teknolojileri de 
insanın bu özelliğini kulla-
narak, sadece iki kulaklıkla 
bile sese farklı şiddet değerleri 
atayarak yönüne e mesafesine 
dair algıyı değiştirebiliyorlar. 
Böylece kulaklığımızla bir 
film seyrederken, arkamız-
dan çıkan bir zombinin se-
siyle irkilebiliyoruz veya bir 
savaş alanında, oyuncunun 
çevresinden vızır vızır akan 
mermilerin, bağrışların, çağ-
rışların etkisini üç boyutlu 
olarak hissedebiliyoruz.

Fakat tabi ki unutmamak 
gerekiyor ki, üç boyutlu çevre-
sel ses teknolojinin keyfini en 
iyi şekilde sürebilmek için bu 
teknoloji için özelleştirilmiş, 
bu teknolojilere hazır dona-
nımları tercih etmek çok daha 
doğru bir karar olacaktır.

B
ir video oyunu oynarken, ekran sağınızdan gelen bir 
düşmanın sesini solunuzdan duyduğunuzu düşü-
nün... Ya da bir film seyrederken ekranın solunda 
duran bir karakterin sesinin perdenin sağından 

duyulduğunu hayal etmeye çalışın. Ne kadar rahatsız 
edici bir durum olduğunu ve seyrettiğiniz görüntüleri 
yadırgayacağınızı tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla, 
ses sistemlerini doğru kullanmak, dijital eğlenceden 
keyif almak için önemli bir husus.

Bu noktada da karşımıza, son yılların popüler 
kavramı, üç boyutlu ses çıkıyor. Sesi yönlendirmek 
aslında yeni bir keşif değil. Sinema ve müzik sek-
törü, özellikle de Dolby şirketinin teknolojile-
riyle bu yöntemleri uzun zamandır kullanıyor. 
Aslında kısaca, üç boyutlu ses veya İngilizce 
adıyla “environmental audio” veya “surround 
sound”, seslerin geliş yönlerini gerçekçi bir 
şekilde ayarlama teknolojisidir. Örneğin, 
kullanıcının/izleyicinin arkasından yak-
laşan bir düşmanın ayak seslerinin, 
bu teknoloji sayesinde, gerçekten 
de kullanıcının arkasında du-
yulması sağlanır. Böylece daha 
etkileyici video oyunları, daha 
etkileyici sinema filmleri veya 
TV dizileri üretmek mümkün 
olur. Tabi, kendinizi bir konser 
salonunda hissedercesine coş-
kuyla dinledeğiniz müzikleri de 
unutmamak gerekiyor.

Hoparlör sistemleri
Bu teknolojiyi mümkün kıl-

mak içinse en efektif yöntem 
hoparlörleri doğru yerleştir-
mek geçiyor. 3+1, 4+1, 5+1, 
7+1 gibi gelişmiş ses sistemleri 
sizden hoparlörleri odanızın 
doğu noktalarına yerleştir-
menizi ister. Böylece çaldığı 
sesleri daha derinlikli bir şe-
kilde duymanız mümkün olur. 
Elbette, kaydedilmiş sesin de 
bu teknolojileri gözeterek, özel 
tekniklerle üretilmiş olma-
sı gerekiyor. Örneğin, video 
oyunları seslerin 3 boyutlu bir 
düzlemde doğru açılardan, doğ-
ru mesafelerden duyulması için 
oyun motorları için özel ses yazı-
lımları kullanırlar, tüm bu sesler 
çok kompleks işlemler sonucunda 

OBJEKTİF | Sesin de üç boyutu olur mu?

| | www.mediamarkt.com.tr 6362



Televizyon için kablosuz klavye seçenekleri | OBJEKTİF

Televizyonunuzu uzaktan kumanda ile 
yönetmenin yeterli olmadığı durumlarda 
kablosuz klavyeler imdadınıza yetişiyor ve 
koltuğunuzdan kalkmadan tüm kontrolü elinizin 
altına getiriyor. Bu serideki ürünler, hem tam 
bir klavyeye sahip olması hem de dokunmatik 
yüzeyle kontrol edilebilmesi nedeniyle 
eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor. Akıllı 
televizyonunuzda eğlence servisleri arasında 
gezinmek ya da internette sörf deneyimi için 
kablosuz klavyeler size yardımcı oluyor. Bu 
kategorideki ürünleri kullanmaya başlamak için 
kutudan çıkan USB alıcıyı TV’ye takıp klavyenizi 
aktif hale getirmeniz gerekiyor. Tak-Çalıştır 
özelliğini destekleyen bu ürünleri hiçbir ayar 
yapmadan kullanmaya başlayabilirsiniz. Bazı 
modellerde fonksiyon tuşları ve dokunmatik 
yüzey ayarlarını kişiselleştirme imkânı da 
var. İşte size televizyon keyfi nizi üst seviyeye 
çıkaracak kablosuz klavye seçenekleri:

TELEVİZYON İÇİN 
KABLOSUZ KLAVYE 
SEÇENEKLERİ
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Televizyon için kablosuz klavye seçenekleri | OBJEKTİF

MICROSOFT 
N9Z-00017 All In 
One Medya Klavye
Televizyonunuzun tüm 

fonksiyonlarını koltuğu-
nuzdan kalkmadan kont-
rol edebileceğiniz üçüncü 
seçenek ise Microsoft fir-
masının All-in-One Media 
klavyesi. Tam bir klavye, 
özelleştirilebilir fonksiyon 
tuşları ve dokunmatik yü-
zeye sahip olan bu ürün, 
film izlerken, müzik din-
lerken ya da TV ekranında 
internette gezinirken tüm 
kontrolleri elinizin altına 
getiriyor. Su geçirmez ve 
darbelere dayanıklı olarak 
tasarlanan bu ürünün, kab-
losuz iletişim menzili ise 
rakiplerinde olduğu gibi 
10 metre.

Logitech K380 Multi-Device 
Bluetooth Klavye
Size televizyonunuz için önereceğimiz son 

kablosuz klavye ise Logitech firmasının K380 
Multi-Device modeli. TV yanında bilgisayar, 
tablet ya da akıllı telefonunuzla da kullanabi-
leceğiniz bu ürün, kompakt tasarımı nedeniyle 
her yere taşınabilir. Tek dezavantajı ise klav-
yede dokunmatik yüzey bulunmuyor oluşu. 
Aynı anda üç cihazla eşleştirilebilen bu ürün, 
gerektiğinde cihazlar arasında kolayca geçiş 
yapmanızı sağlıyor. Bunun için klavye üzerinde 
bulunan sarı renkli tuşları kullanıyorsunuz.

Logitech K400 Plus Kablosuz Touch Klavye
Logitech firmasının K400 Plus model dokunmatik kab-

losuz klavyesi, akıllı televizyon deneyiminizi iyileştiren ya-
rarlı bir aksesuar. Logitech K400 Plus dokunmatik kablosuz 
klavyenin 10 metre menzili bulunuyor. Bu sayede geniş bir 
salonda oturuyor olsanız dahi, televizyonunuz ile klavyeniz 
arasındaki iletişim sorunsuz devam ediyor. Ayrıca 3.5 inç 
büyüklüğündeki dokunmatik yüzey de menüde gezinmeyi 
kolaylaştırıyor. Ürünün dokunmatik yüzeyle birlikte geliyor 
olması nedeniyle ayrıca bir ‘fare’ satın almanıza gerek kalmıyor.

TRUST 20960 VEZA 
Kablosuz Touchpad 
Klavye
Bir başka seçenek ise TRUST 

firmasının 20960 VEZA model 
kablosuz klavyesi. Akıllı televiz-
yonunuzun yanı sıra  dizüstü 
bilgisayar, masaüstü bilgisayar 
veya oyun konsolunuzda kulla-
nabileceğiniz bu üründe, stan-
dart bir tam klavye ile yerleşik 
fare fonksiyonları bulunuyor. 
Televizyonunuzdan 10 met-
re mesafeye kadar uzaklıkta 
bile sağlıklı çalışan bu klavye, 
tak-çalıştır özelliği sayesinde 
hemen kuruluyor. Kullanmaya 
başlamak için tek yapmanız ge-
reken USB alıcısını cihazınıza 
bağlamak ve klavyeyi açmak. 
Sonrasında kontrol sizde.
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Geçmişten günümüze Windows işletim sistemleri | BİLGİSAYAR DÜNYASI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
WİNDOWS İŞLETİM 
SİSTEMLERİ
Microsoft Windows 1985 yılında ilk kez 
kullanıcıların karşısına çıktığından bu yana 
büyük bir gelişim kat etti. Bill Gates’in elinden 
çıkan Windows 1 ile yeni Microsoft CEO’su Satya 
Nadella kontrolünde geliştirilen son sürüm 
arasında dağlar kadar fark var. Peki ya Windows 
bu aşamaya gelene kadar neler gördü? Gelin, 
dünyanın en çok kullanılan işletim sisteminin 36 
yıllık tarihine kısa bir yolculuğa çıkalım!

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Geçmişten günümüze Windows işletim sistemleri

| | www.mediamarkt.com.tr 6968



Windows 10 (2015)
Windows 8’de yaşanan hayal kırıklığını tamir et-

meye çalışan Microsoft, Windows 10’da eski masaüstü 
görünümüne geri döndü, Başlat menüsünü yeniden 
ekledi ve tasarımını iyileştirdi. Geleneksel Windows 
özelliklerine sadık kalan bu yazılım, başarısını satış 
grafiğinde de gösterdi. Şirketin son işletim sistemi, 
hızlı ve pratik yapısıyla halen daha çok seviliyor.

Windows 7 (2009)
Vista’da yaşanan sıkıntıları gidermek isteyen Microsoft, 

Windows 7 ile kullanıcıların beğenisini topladı. Daha hızlı, 
daha kararlı ve kullanımı kolay bu yazılım beş farklı alt sürüm 
halinde yayınlandı. Starter, Home Basic, Home Premium, Pro-
fessional ve Ultimate adlı paketlerin her biri ayrı ihtiyaçlara 
yönelik tasarlandı. Bu paketlerde kişisel ve kurumsal kullanı-
cılar birbirlerinden ayrıldı.

Windows 8 (2012)
Microsoft’un en radikal değişikliklerini gerçekleştirdiği 

Windows 8, Başlat düğmesi ve menüsünü terk ederek masaüstü 
tasarımında ‘metro-style’ adlı yepyeni bir görünüme gitti. 
Geleneksel Windows uygulamalarını uyumsuzluk sorunları 
nedeniyle çalıştıramayan işletim sistemi, bunun yerine üçüncü 
taraf uygulamaları için kullanıcıları Windows Mağazası’na 
yönlendirdi. Fakat kullanıcı deneyimi noktasında yapılan 
revizyonlar pek çok karşılanmadığı için yazılım başarısız 
bulundu ve kısa süre içerisinde tarihe karıştı.

Windows XP (2001)
Bugün kullandığımız kişisel bilgisayarların temelini oluş-

turan Windows XP modern bir tasarım ile gelerek uzun yıllar 
hayatta kaldı. Uzaktan erişim, kullanıcı hesapları, yerleşik CD 
yazma, ClearType gibi birçok özellik burada kullanıcılara su-
nuldu. Fakat yazılım, güvenlik sorunları nedeniyle bilgisayar 
korsanları için bir nimet haline geldi.

Windows Vista (2007)
Microsoft, Vista işletim sisteminde tasarım ve güvenlik 

konularına yoğunlaştı. Yazılımın görünümünü yeni baştan 
yaratan geliştiriciler, saydam öğelere ağırlık gösterdi. Fakat şık 
tasarımının aksine yazılım konusunda ciddi problemler ortaya 
çıktı. Sonradan gelen güncelleme paketlerine rağmen sistem bir 
türlü toparlanamadı ve şimdiye kadarki en talihsiz Windows 
sürümlerinden birini geride bırakmak zorunda kaldık.

Geçmişten günümüze Windows işletim sistemleri | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Windows 1 (1985)
Her şeyin başladığı yer tam da burası... 100 dolar karşılığında 

satılan işletim sistemi satış açısından büyük başarılar göstere-
medi. Ancak Paint, Notepad ve mouse desteği gibi özellikler 
ilk kez Windows 1’de ortaya çıktı.

Windows 98 (1998)
IE 4, Outlook Express, Windows Adres Defteri, Microsoft 

Chat ve NetShow Player’ı getiren Windows 98, işletim sisteminin 
gelişiminde nitelikli bir sürüm oldu. Performans odaklı yazı-
lımda geliştiriciler daha çok web deneyimi üzerine yoğunlaştı.

Windows 3 (1990)
Apple Macintosh ve Commodore Amiga’ya rakip olarak 

piyasaya çıkan Windows 3, önceki sürümlere göre daha ge-
lişmiş bir kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıktı. Ayrıca efsane 
Mayın Tarlası oyunu ilk kez bu sistemle hayatımıza girdi.

Windows 95 (1995)
Başlat düğmesi ile ilk tanışmamız Windows 95’te gerçekleşti. 

Şirketin ilk 32 Bit işletim sistemi Masaüstü, sağ tık, Internet 
Explorer, USB desteği ve Tak-çalıştır gibi özelliklerle geldi.

Windows 2 (1987)
Pencerelerin birbiriyle üst üste gelebilmesi, simge oluşturma, 

yakınlaştırma Windows 2 ile birlikte hayatımıza girdi. Ayrıca 
bugün kullanmaya devam ettiğimiz Microsoft Word ve Excel 
programlarının ilk versiyonları bu sürümde yayınlandı.

Windows ME (2000)
Windows Millennium Edition olarak da bilinen Windows 

ME çok fazla hatayla geldi. Sistemsel problemler kullanıcıların 
oldukça canını sıkarken; Windows Movie Maker gibi bir döne-
min efsane programına ilk defa burada rastladık.
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Ekran kartlarının gizemli dünyası | BİLGİSAYAR DÜNYASI

EKRAN 
KARTLARININ 
GİZEMLİ 
DÜNYASI
Video oyunları ve grafi k uygulamaları 
geliştikçe bilgisayarların daha fazla 
ihtiyaç duyduğu ekran kartları 
nasıl oldu da dünyadaki en değerli 
donanımlardan birine dönüştü? 
İşte, oyun oynamaktan üç boyutlu 
tasarımlara, kripto para üretmekten 
sürücüsüz otomobilleri hareket 
ettirmeye ve yapay zeka çalıştırmaya 
kadar modern dijital dünyada her 
yerde karşımıza çıkan ekran kartı 
teknolojisinin gizemli dünyası.
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Ekran kartlarının gizemli dünyası | BİLGİSAYAR DÜNYASI

E
kran kartları, ya da diğer bir deyişle 
grafik işlemciler, bugün dünya-
daki en değerli dijital ürünlerden 
biri olarak kabul ediliyor. Öyle ki 

grafik işlemcilerini çok az sayıda şirket 
üretebilirken bu işlemcileri üretebilen 
şirketler de dünyanın en kazançlı ve en 
yüksek stratejik değere sahip şirketleri 
arasında anılıyorlar. Peki, aslında sadece 
bilgisayarlarda oyun severleri mutlu etmek 
için daha güzel görüntüler oluşturmak 
amacıyla kullanıldığını sandığımız ek-
ran kartları nasıl oldu da dünyadaki en 
değerli teknolojilerden birine dönüştüler.

Bundan yaklaşık 30 sene önce, bilgisa-
yarların aynı zamanda gelişmiş oyunlar 
da çalıştırabileceğini keşfeden ve henüz 
yeni yeni emeklemeye başlayan video 
oyun ve bilgisayar sektörü, video oyunları 
oynamak isteyenler için ayrı bir grafik 
kartıyla bilgisayarları güçlendirebilecekle-
rini fark ettiler. Bu modüler ekran kartları 
sayesinde, PC’lerini sadece soğuk siyah 
ekranlı ve düşük maliyetli iş makineleri 
olarak kullanmak isteyenler yine düşük 
maliyetli iş makineleri satın alabilirken, 
o makineleri oyun ve grafik canavarları-
na dönüştürmek isteyenler de ekstra bir 
maliyetle amaçlarına kavuşabileceklerdi. 
Üstelik sadece oyun sektörü değil, dijital 
tasarımlar, mimarlık, mühendislik uygu-
lamaları için de üç boyutlu görüntüleri 
ekranda sağlıklı şekilde oynatabilecek 
ayrı bir işlemciye ihtiyaç duyuluyordu. 
Bu nedenle grafik işlemcilerinin ge-
lişimi, ayrı bir uzmanlık alanı 
olarak normal işlemciler-
den ayrıştı ve ayrı bir 
yola girdi.

30 yıl önce 10-20-50-100 dolarlık ek bir 
maliyetle PC’nin yanında ayrıca edin-
menin mümkün olduğu bu donanım 
bileşenlerinin fiyatını ise bugün binlerce 
dolara kadar yükselten yoğun talep aslında 
dünyamızın yaşadığı hızlı dijitalleşme ile 
tamamen paralel bir gelişme.

Öyle ki kripto para üretmekten, oto-
nom sürüş teknolojilerini hayata geçir-
meye, yapay zekayı daha güçlü şekilde 
çalıştıracak sistemler inşa etmeye kadar 
pek çok alanda grafik işlemcileri yani 
GPU’lar çok daha efektif kullanılıyor ve 
talep görüyorlar. Bu da Nvidia gibi grafik 
işlemcileri üreten şirketlerin dünyadaki 
en değerli şirketlerin arasına girmesinin 
asıl sebebi.

Dünyayı 22. yüzyıla taşımaya hazırla-
nan grafik işlemcilerinin bizim elimizde 
bulunan versiyonlarına, yani bilgisayar-
larımızdaki ekran kartlarına gelecek 
olursak, onları daha bilinçli ve sağlıklı 
kullanmak için bilmemiz gereken bazı 
küçük detaylar var.

Öncelikle, son dönemin popüler uğraşı 
olan kripto para kazma işlemi için, bil-
gisayarlarımızdaki ekran kartlarını 
kullanmanın değerli ekran 
kartlarımızın ömrünü 
çok kısaltacağını 
hatırlamak 
gereki-

yor. Kripto para kazma işlemi ekran kart-
larının aşırı ısınması ve dahili devrelerinin 
hasar görmesiyle sonuçlanıyor ve kısa 
zamanda ekran kartlarında önemli bir 
performans düşüşü yaşanıyor. Bu ne-
denle, piyasada ikinci el olarak satılan 
harici ekran kartlarının bir çoğunun, bu 
tür kripto para kazma işlemlerinden arta 
kalan, ölümü yakın dijital donanımlar 
olduğunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca, 
masa üstü sistemle değil de, laptopların 
çok daha hassas ve ısıya karşı duyarlı olan 
dahili ekran kartlarıyla kripto para kaz-
ma işlemi yapılması ise laptop’ın komple 
kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor. 

Ekran kartını doğru kullanmak
Ekran kartınızı daha efektif şekilde kul-

lanabilmek için onu soğuk tutmayı başar-
mak önemli bir kıstas. Üreticiler bu amaçla 
ekran kartlarının üzerine yüksek 
performanslı soğutucu ekip-
manlar ekliyorlar an-
cak kullanıcının 
da düzenli 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Ekran kartlarının gizemli dünyası

| www.mediamarkt.com.tr | 74 75



olarak bilgisayar kasasını açarak, ekran 
kartı üzerinde soğutma performansını 
düşüren tozlanmaya karşı temizlik yap-
ması gerekiyor. Elbette kasa içindeki sıcak 
havayı da kasanın dışına sağlıklı şekilde 
aktarmak çok önemli. Aksi halde, ekran 
kartının soğutucu sistemleri ne kadar güç-
lü olursa olsun, kasa içinde biriken sıcak  
hava sonunda ekran kartının tehlikeli 
sıcaklıklara ulaşmasına neden olacaktır.

Eğer oyuncu laptop’ları kullanıyorsa-
nız, dahili ekran kartının soğutucusunun 
kolayca tozlanıp kapanmaması için, ciha-
zınızı yastık, yorgan, kanepe gibi kumaş 
yüzeylerin üzerinde çalıştırmamaya özen 
göstermelisiniz ki zaten bu durumda ci-
hazınızın altındaki hava kanallarını da 

kapatacağınız için tüm bilgisayarın aşırı 
ısınmasına ve hasar almasına neden ola-
bilirsiniz. Bu tür yüksek kapasiteli  dahili 
ekran kartlarına sahip laptopları kullan-
mak için mutlaka iyi bir laptop soğutucusu 
kullanmanızı da tavsiye ederiz.

RAM’i küçümsemeyin
Daha iyi bir oyun performansı veya 

profesyonel çizim/tasarım uygulamala-
rında daha yüksek performans elde etmek 
içinse, ekran kartınızdaki işlemcinin gücü 
kadar kart üzerindeki RAM miktarının 
da önemli olduğunu hatırlamak önemli. 
Dünyanın en güçlü ekran kartına sahip 
olsanız bile işlemcinin işlediği veriler 
yavaş ve az sayıdaki RAM modüllerinin 

önünde sıraya girdiği sürece ekran kar-
tınızdan performans almanız mümkün 
olmayacaktır. Dolayısıyla ekran kartında 
yer alan yüksek RAM miktarı o ekran kar-
tının yüksek performasının da işaretidir. 

Sahip olduğunuz veya olacağınız ek-
ran kartlarınızı özel ilgiyle, dikkat ve 
özenle koruyarak kullanmanız da artık 
eskisinden çok daha önemli zira, kripto 
para kullanımı, yapay zeka uygulamaları, 
sürücüsüz otomobillerin gelişim ve kat-
lanarak büyüyen video oyun sektörü gibi 
sebeplerle dünyada giderek artan grafik 
işlemci talebinin önümüzdeki en az 10 yıl 
boyunca grafik işlemcilerini altın değe-
rinde teknolojik ürünlere dönüştüreceğini 
görmek zor değil. 
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TÜRKİYE’NİN İLK 
KADIN SERİ KATİLİ: 

Netfl ix Türkiye orijinal içerik yelpazesini 
genişletmeye devam ediyor. Dijital içerik 

platformu ülkemizde şimdiye kadar 
Hakan: Muhafız, Atiye, Aşk 101, Bir 

Başkadır ve 50M2 gibi popüler diziler 
üreterek 190’dan fazla ülkede dağıtımını 

gerçekleştirdi. Şimdi bu yapımlar arasına 
bir yenisi daha ekleniyor.

FATMA

Fatma | EĞLENCE DÜNYASIEĞLENCE DÜNYASI | Fatma
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

T
ürkiye’nin ilk kadın seri katili olacak Fatma, eşine az 
rastlanır bir dizi olmaya şimdiden aday görünüyor. 
Zira sinema-dizi tarihimizde “seri katil” teması pek 
fazla işlenmediği gibi, aynı zamanda “kadın ana ka-

rakter” de ne yazık ki hep bir eksiğimiz olarak kaldı. Fakat bu 
dizi, “başka hikayelerin de anlatılabileceğini” bizlere ispatladı.

Bir seri katilin varoluş hikayesi
Başrolünü tecrübeli oyuncu Burcu Biricik’in canlandırdı-

ğı yapım, kocasının izini süren ve bu yolculukta cinayetler 
işlemeye mecbur kalan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Gündelik temizlik işleri yapan Fatma, hapishaneden firar 
eden eşi Zafer’i ararken kendini bir kaosun ortasında bulur. 
Kocasını arayan genç kadın, bu gizemi çözmek için cinayet 
işlemek zorunda kalır. Arayış sürdükçe cinayetler de peşi sıra 
gelmeye devam eder. Fatma, kimsenin şüphelenmediği “gö-
rünmez bir temizlikçi” olarak varoluşunu hissetmeye başlar.

Etik açıdan kendinizi sorgulayacağınız Fatma dizisi, izleyi-
cilere “Bir seri katil haklı olabilir mi?” sorusunu sorduruyor. 
Kendini korumak adına cinayet işleyen Fatma’nın macerası 
toplamda 6 bölümden oluşan 1. sezonu ile Netflix’te yer alıyor. 
Dizinin her bölümü yaklaşık 45 ila 50 dakika uzunluğa sahip.

Burcu Biricik ve Uğur Yücel yan yana!
Fatma Yılmaz karakteri ile başrol koltuğunda oturan Burcu 

Biricik olağanüstü performansı ile eleştirmenlerden tam not 
aldı. Başrolde Biricik’e eşlik eden Uğur Yücel ise yine her 
zamanki gibi ayakta alkışlanacak bir oyun sergiledi. 

Kadrosunda Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun 
Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Saba-
hattin Yakut, Ecem Uzun gibi oyuncuların yer aldığı yapı-
mın yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu ile Özgür Önürme 
ikilisi paylaştı.
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Outriders   | EĞLENCE DÜNYASI

SÜRÜKLEYİCİ BİR DİSTOPYA SERÜVENİ: 

People Can Fly tarafından geliştirilen ve Square Enix’in Avrupa’daki yan 
kuruluşu tarafından yayınlanan Outriders, geçtiğimiz ay oyuncularla 
buluştu. Son dönemin adından en çok söz ettiren yapımlarından biri 
olan Outriders, oynanış ve dokusu itibarıyla Destiny, Monster Hunter 

ve Gear of War gibi yapımlardan izler taşıyor. Vuruş ve çatışma hissi ile 
oyuncusunu tatmin eden oyun 100 üzerinden 77 Metacritic puanı ile 
güncel oyunları deneyimlemek isteyen oyuncular için tercih edilmesi 

gereken alternatifl er arasında.
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Ç
ıkar çıkmaz Xbox Game Pass ile Xbox ekosistemindeki 
oyuncularla buluşan Outriders, Xbox One, Series X / 
S ve PC platformlarında oynanabiliyor. Xbox’ın yanı 
sıra PlayStaion 4 ve 5 konsollarına gelen oyun, Stadia 

kütüphanesindeki oyunlar arasına da eklendi.
Outriders’ın temasından kısaca söz etmek gerekirse, 21. 

yüzyılın ortalarında dünya geri dönülemez bir iklim felaketi 
yaşıyor ve tehlike büyüdükçe insanlığın bu durumla mücadele 
gücü yetersiz kalıyor. Dünyanın önde gelen yöneticileri, dünya 
benzeri bir ötegezen olan Enoch’ta insanlığı korumak için son 
bir girişimde bulunuyor ve tüm kaynaklarını yeni kurulan 
Enoch Kolonizasyon Otoritesi altında birleştiriyor. İki büyük 
koloni gemisi, Caravel ve Flores, her biri 500 bin koloni mensubu 
barındırıyor. Caravel hikayenin başında patlamasına rağmen 
Flores, 83 yıllık yolculuğun ardından Enoch’un yörüngesine 

başarıyla ulaşıyor. Enoch’a ilk ayak basan insanlar, iniş bölge-
sini keşfetmek ve sömürgecilerin önünü açmakla görevli seçkin 
askerlerden oluşan bir ekip olan Outriders oluyor ve hikaye 
Outriders ekibinin çevresinde şekilleniyor.

Evlerimize tekrar kapandığımız bu dönemde Outriders, de-
nemeye değer yapımların başında geliyor diyebiliriz.

Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070, 8 GB / 
          Radeon RX Vega 56, 8 GB
RAM: 16 GB
Depolama: 70 GB HDD
DirectX: Sürüm 12
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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. www.bosch-home.com.tr

*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.


