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H
er zaman olduğu gibi yine dopdolu bir Mediatrend sayısı 
ile karşınızdayız! Geçtiğimiz ay Anneler Günü temasını 
sayfalarımızda işlerken; Haziran ayında hayatımızın bir 
diğer vazgeçilmez parçası olan babalarımıza yer verdik. 

Babalar Günü’ne özel içeriklerimizle bu anlamlı günü nasıl de-
ğerlendirebileceğimize ilişkin yollar aradık.

Mobil Hayat köşemizde Apple’ın güçlü işletim sistemi iOS’un 
tarihçesine yer verdik. Yakında iOS 15’i kullanıcılarına suna-
cak şirketin geçmişten günümüze karşımıza çıkardığı yazılım 
sürümlerini tek tek inceledik. Yine aynı kategoride NFC ve 
Bluetooth teknolojilerini masaya yatırıp aralarındaki farkları 
ve özelliklerini sorguladık.

Her ay olduğu gibi Haziran ayında da sizler için ünlü bir 
isimle röportaj gerçekleştirdik. Instagram ve YouTube gibi 
sosyal medya mecralarından tanıdığımız Enfal Diner’e sorular 
yönelttik. Kendisini daha iyi tanımamızı sağlayacak birbirinden 
keyifli yanıtlar aldık.

Yaz ayına girmemizle birlikte Gezi köşemiz yine sizlere hari-
ka bir rehber olacak! Bu sayıda Ege ve Akdeniz koylarını daha 
yakından tanıma şansına sahip olacaksınız. Objektif köşemiz-

de ise macera tutkunları için derlediğimiz aksiyon kameraları 
listemizi göreceksiniz. Ayrıca deniz mevsimine özel tripod 
rehberimiz de daha iyi çekimler yapmanıza katkı sağlayacak!

Elbette Yaz ayında evde kalırım diyenleri de unutmadık! 
Evde Yaşam köşemizde ev dekorasyonuna yapabileceğiniz yaz 
dokunuşlarını araştırdık. Sıcaktan bunalanlar için vantilatör 
önerileri seçkisi yaptık. Mutfakta Yaşam köşemizdeyse hafif 
yaz lezzetleri için pratik ipuçları verdik. Klasikten sıkılanlar 
için alışılmışın dışında kahve tariflerini derledik.

Peki evde geçirdiğiniz vakti daha renkli hale nasıl getirebi-
lirsiniz? Bunun için Ses ve Görüntü köşemizde oyun deneyi-
minizi üst seviyelere çıkaracak oyuncu monitörleri listemiz sizi 
bekliyor olacak. Ayrıca “evde sinema keyfi için projeksiyon mu 
yoksa televizyon mu daha iyi?” sorusuna yanıt bulacaksınız.

Mobil teknolojilerden fotoğrafçılığa, bilgisayar dünyasından 
video oyunlarına ve dizilere kadar birçok ilgi çekici içerik Ha-
ziran sayısında bir arada! Dolu dolu bir maceraya çıkmak için 
hazırsanız, hadi başlayalım!
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Çıralı, Antalya
Antalya’da Kemer ilçesine bağlı Ulupınar köyündeki 

Çıralı koyu, Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırları içinde 
yer alıyor. Üç kilometre uzunluğundaki geniş kumsalları 
aynı zamanda koruma altındaki deniz kaplumbağalarının 
(Caretta caretta) üreme alanıdır. Küçük taneli kumlarıyla 
turistlerin gözdesi olan koyun berrak denizi de hem ka-
radan hem de denizden yatlarla gelenler için harika bir 
yüzme deneyimi sunuyor.

Ege ve Akdeniz koylarına kavuşma zamanı | GEZİ

EGE VE 
AKDENİZ 
KOYLARINA 
KAVUŞMA 
ZAMANI 
Yaz aylarına nihayet ulaştık ve dünyanın en 
güzel manzalarına sahip güney sahillerimize 
kabaran özlemimizi giderebileceğiz. Bu yazı güzel 
değerlendirmek isteyenler için işte Ege’nin ve 
Akdeniz’in en güzel koyları.

GEZİ | Ege ve Akdeniz koylarına kavuşma zamanı 
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İncekum, Gökova, Muğla
Gökova başlı başına bir cenneti 

andırıyor ve İncekum plajı da bölge 
turistlerini hayran bırakan koylardan 
biri. Maldivler’i anımsatan berrak 
suyu ve plajın arkasındaki yemyeşil 
orman örtüsü, bu koyu çok etkileyici 
ve sakin bir denize deneyimi yaşama-
nıza fırsat tanıyor. Plaja girişin ücretli 
olduğunu da hatırlatmakta fayda var. 

Ege ve Akdeniz koylarına kavuşma zamanı | GEZİ

Akyarlar, Bodrum, Muğla
Bodrum çok popüler bir tatil beldesi olduğu için küçük 

Akyarlar koyu yaz aylarında ciddi bir akına uğruyor ancak 
bu koy bu ilgiyi hak ediyor çünkü onlarca metre devam 
eden sığ yapısı ve cam gibi berrak suyu sayesinde insanlar 
sudan çıkmadan saatlerini denizde geçirmek isteyebiliyor.

GEZİ | Ege ve Akdeniz koylarına kavuşma zamanı
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İztuzu plajı, Dalyan, Muğa
Dalyan İztuzu plajı yaklaşık 6 kilometrelik uzunluğuyla sizi 

oldukça yorabilir. O nedenle, görece uzun bir yürüyüşü de göze 
alarak bu dünya harikası plajı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. 
Sahilin batı ucundaki plaja kolayca ulaşmak isteyenler için tek-
neler de kalkıyor. Deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma 
alanı olan sahilin orta kısımları her mevsim çok sakin ve ıssız 
olabiliyor. Dolayısıyla kalabalıklardan kaçarak kendi başına 
denizin keyfini çıkarmak isteyenler için de ideal bir lokasyon.

Ege ve Akdeniz koylarına kavuşma zamanı | GEZİ

Ilıca Plajı, Çeşme, İzmir
Çeşme’nin popüler Ilıca plajı, 

yer altı kaynak sularından gelen 
sıcak kaynak suları sebebiyle, yaz 
kış ılık bir suya sahiptir. Berrak 
suları ve yumuşak kumuyla Çeş-
me’nin en sevilen plajlarından 
biri olan Ilıca’ya yaz ve bahar 
aylarında büyük ilgi olduğunu 
da hatırlatalım.

GEZİ | Ege ve Akdeniz koylarına kavuşma zamanı
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Bir akıllı telefonda donanımsal 
özellikler kesinlikle çok 

önemlidir. Ancak bunun önemi 
olduğu kadar yazılımın da 

önemi büyüktür. Zira üreticiler 
akıllı telefonlarını piyasaya 

sürdükten sonra yazılım 
güncellemeleriyle o telefonu 

desteklemeye devam eder. 
Günümüzde kullanılan pek 

çok akıllı telefonun kendine 
özgü arayüzleri bulunmakta. 

Bunların arasında ise en 
iddialılardan biri de iOS’tur. 
İşte iOS evrimi ve başarının 

altında yatan sırlar...

DÜNDEN BUGÜNE 
iOS EVRİMİ

Dünden bugüne iOS evrimi | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Dünden bugüne iOS evrimi
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B
ir bilgisayarın olmazsa olmazların-
dan biri kesinlikle işletim sistemi-
dir. Aynı şekilde akıllı telefonlar 
için de bu etken vazgeçilmezdir. 

İşte Apple, 2007 yılında tüm kozlarını or-
taya koyarak yeni akıllı telefonunu ve ilk 
mobil işletim sistemi olan iOS’u piyasaya 
sürdü. iOS evrimi çok eskiye dayanıyor 
ve on yıla aşkın bir geçmişi var.

iOS işletim sistemi, yeni iPhone’larla 
birlikte her geçen yıl gelişmeye devam 
etti. Apple iOS’ta; iMessage, App Store, 

FaceTime, Siri, iCloud, Apple Pay 
gibi pek çok kullanıcının 

hayal edemeyece-
ği araçları 

kullanıma sundu. Şimdi gelin iOS evrimi-
ne tüm açıklığıyla yakından göz atalım…

iOS 1
Apple’ın ilk dokunmatik mobil işletim 

sistemi iOS 1, 9 Ocak 2007 tarihinde Steve 
Jobs’un ilk iPhone’u tanıtmasıyla piyasa-
ya çıktı. Başlarda bu işletim sisteminin 
adı çok fazla bilinmiyordu. Ancak Jobs 
bunu, Apple’ın masaüstü OS X’in mobil 
sürümünü çalıştıran bir yazılım olarak 
adlandırdı. Özellikleri arasında ise çoklu 
dokunma hareketleri, görsel sesli posta, 
Safari’de mobil internette gezime ve bir 
de YouTube uygulaması yer alıyordu.

iOS 2
Apple, iOS 1’in ardından iPhone 3G ile 
birlikte iOS 2 işletim sistemini piyasaya 

sürdü. App Store, GPS’li haritalar ve 
e-posta gibi özelliklerle sunulan 

iOS 2, kullanıcılar tarafında da 
o zamanlarda epey ilgi gördü. 

Apple’ın bu güncellemesi 
iPhone kullanıcılarına 

ücretsiz bir şekilde su-
nulurken, iPod Touch 

kullanıcıları içinse 
9.95 dolarlık bir 

fiyatla sunulu-
yordu.

iOS 3
iPhone OS 3 olarak adlandırılan iOS 3, 

Apple’ın piyasaya yeni sürdüğü iPhone 3G 
S modeliyle ortaya çıktı. Ses kontrolü gibi 
yeni özellikler içeren bu sürüm; multi-
medya mesajları, Spotlight araması, yataya 
klavye ve kopyala-yapıştır gibi özellikleri 
de beraberinde getirdi.

iOS 4
iOS 3’ün bir sonraki sürümü olarak 

gelen iOS 4, iPhone 4 ve iPad 2 ile önce-
den yüklenmiş olarak piyasaya sürüldü. 
Duvar kağıtları, çoklu görevler, klasörler 
ve FaceTime gibi işlevleri sunan bu işletim 
sistemi, aynı zamanda iPad içinde iBooks’u 
beraberinde getirdi. Şirket bu sürüm ile 
birlikte kullanıcılardan herhangi bir ücret 
talep etmedi. Yani güncellemeler herkese 
ücretsiz bir şekilde sunuldu.

iOS 5
iOS evriminde büyük değişiklikler bu 

sürümden sonra ortaya çıkmaya başla-
dı. Zira iPhone 4S ile birlikte piyasaya 
sürülen iOS 5 işletim sistemi, kablosuz 
bağlantılarla güncellemeyi alan ilk sürüm 
oldu. Ayrıca Apple iOS 5 ile; Siri, Bildirim 
Merkezi, iMessage ve Hatırlatıcılar gibi 
önemli araçları piyasaya sürdü. Ek olarak 
iCloud ve Twitter entegrasyonu da yine 
ilk bu sürümde gerçekleştirildi.

iOS 6
iOS’ın altınca sürümüyle birlikte iP-

hone’lar daha fazla uygulama desteğine 
kavuştu. Apple’ın iPhone 5 ve iPad mini 

modelleri, ilk olarak iOS 6 ile kutudan 
çıktı. Ancak şirket Google Maps 

ve YouTube uygulamala-

Dünden bugüne iOS evrimi | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Dünden bugüne iOS evrimi
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yonlarını bu sürümde kullanıma sundu. 
Bununla beraber iOS 10, uygulamaların 
ana ekrandan kaldırılması gibi bazı ki-
şiselleştirmeleri de yine kullanıcıların 
önüne serdi. Bu sayede dileyen kişi is-
tediği uygulamaları ana ekrana ekleyip 
kaldırabiliyordu.

iOS 11
Apple’ın yeni iOS 11 sürümü yukarıda 

bahsettiğimiz tüm özellikleri beraberinde 
getirirken; kullanıcıların iCloud Drive, 
Box ve DropBox’tan kendi aygıtlarında-
ki dosyalara göz atma seçeneği sunuldu. 
Ayrıca şirket bu sürümle birlikte, artı-
rılmış gerçeklik, yeni kamera efektleri ve 
ayarlarda birtakım yeniliklere yer verdi.

iOS 12
Apple, iOS 12 ile birlikte genel olarak 

sistem optimizasyonları ve bug’ları gi-
dermeye odaklandı. Cihazların hızına 
odaklanan şirket, bu sürümde çok fazla 
göze çarpan bir yeniliğe yer vermedi. 
Ancak şirket AR uygulamaları için bazı 
değişikler sundu. Bunun yanı sıra pil ömrü 
de önemli ölçüde iyileştirildi.

iOS 13
Apple’ın ilk karanlık mod macerası 

bu sürümle birlikte başladı. Koyu modu 
cihazlarına getiren şirket, aynı zamanda 
bunu yeni portre ışığı ve geliştirilmiş Siri 
sesleriyle süsledi. Kısaca iOS 13 ile gelen 
yenilikler şöyle:

· Koyu Mod
· Face ID ile hızlı cihaz kilidi açma
· Yeni Portre Işığı
· Geliştirilmiş Siri sesi
· Haritada Etrafa Bakma işlevi

iOS 14
Apple tüm uygulamaları organize etmek 

için iOS 14’e yeni bir uygulama kitaplığı 
ekledi. Otomatik olarak düzenlenen bu 
uygulamalar, kullanıcı deneyimini de 
önemli ölçüde iyileştirdi. Bununla be-
raber Apple, iOS 14’te yeni widget’ları 
piyasaya sürdü. 

Ana ekrana eklenebilen bu kısayollar, 
Android cihazlardaki özelliği yıllar sonra 
iPhone’lara getirdi.

Dünden bugüne iOS evrimi | MOBİL HAYAT

rına bu sürümde yer vermedi. Onlar için 
bu uygulamaları, App Store’dan ücretsiz 
olarak indirebileceği bir seçenek sundu. 
Bununla beraber iOS 6; Apple’ın kendi 
harita uygulamasını, navigasyon ve Fa-
cebook uygulamalarını sisteme entegre 
ederek piyasaya sürdü.

iOS 7
Apple’ın başı bir önceki iOS 6’da bir 

hayli ağrıdı. O zamanlar şirket Haritalar 
uygulamasındaki yanlışlar yüzünden çok 
fazla tepkiye maruz kalmıştı. Ancak Apple 
bu sürümle birlikte yazılım bölümüne 
Jonathan Ive’yi getirdi. iOS 7 ile materyal 
tasarımı ortaya çıkan Ive; yeni simgeler, 
yarı saydam görünüm vb. gibi yeniliklerle 

arayüzü baştan tasarladı. O zamanlarda; 
Hava durumu uygulaması, kontrol mer-
kezi, fotoğraflar ve pek çok uygulama da 
iOS 7 ile karşımıza çıktı.

iOS 8
Apple’ın iOS 8 sürümü, temel olarak iOS 

7’nin özelliklerini aldı. Ancak şirket bu 
güncellemeyle birlikte; Apple Pay, sağlık 
uygulaması, HandOff, iCloud Drive gibi 
önemli özellikleri getirdi. Ayrıca üçüncü 
tarafa klavye desteği de ilk olarak bu sü-
rümde ortaya çıktı.

iOS 9
iOS 9, o zamanlarda piyasaya sürülen 

iPhone 6S ve 6S Plus için Touch ID desteği 

getiren ilk yazılım oldu. Ek olarak Notes 
uygulaması da yine bu sürümle birlikte 
ortaya çıktı. Ancak şirket bu sürümü di-
ğerlerine göre daha zengin hale getirdi. 
Örneğin diğer uygulamalar önceden yüklü 
olarak gelirken; Haberler uygulaması, ye-
nilenmiş Harita uygulaması, Cüzdan vb. 
gibi yenilikçi uygulamalarda bu sürümle 
sunuldu. iOS 9 ile pil süresini iyileştiren 
Apple, aynı zamanda altı rakamlı parola 
sistemini de bu sürümle birlikte karşı-
mıza çıkardı.

iOS 10
iOS 10, mesajlar gibi sık kullanılan uy-

gulamalara bazı yenilikler getirdi. Ayrıca 
Apple, Siri ve 3D Touch için yeni entegras-

MOBİL HAYAT | Dünden bugüne iOS evrimi
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NFC ve Bluetooth teknolojileri nedir ve aralarında ne fark vardır? | MOBİL HAYAT

NFC ve Bluetooth teknolojileri kablosuz, 
iki terminal arasında veri taşıyan ve 
birbirine çok benzeyen teknolojilerdir. 
Benzer teknoloji olmalarına rağmen 
kullanılabilmeleri için farklı donanım 
gerekir. NFC teknolojisi, Bluetooth ile 
kıyaslandığında hızı biraz daha düşüktür. 
Fakat eşleştirme yapılması gerekmediği 
gibi daha az güç harcar. 

NFC VE BLUETOOTH 
TEKNOLOJİLERİ NEDİR 
VE ARALARINDA 
NE FARK VARDIR?

MOBİL HAYAT | NFC ve Bluetooth teknolojileri nedir ve aralarında ne fark vardır?
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G
enel bir tanımlamayla NFC, 
bu teknolojiyi kullanabilen bir 
telefonu bir okuyucu terminale 
yaklaştırarak temassız bir şe-

kilde ödeme almasını sağlar. Bluetooth 
teknolojisi ile mobil ödeme yapamazsınız.

NFC ve Bluetooth kullanımı
NFC akıllı telefonlarda genellikle 3 ayrı 

konuda kullanılır. Güvenli ödeme yapma, 
posterlere yerleştirilen RFID çiplerini oku-
ma ve sanal kartvizit alış-verişi. Bluetooth 
ise; cep telefonlarıyla kablosuz mobil cihaz-
lar arasında iletişim kurabilen kablosuz bir 
teknolojidir. İki cihazın eşleşmesi gerekir 
ve bu sayede hızlı bir veri akışı gerçekleşir.

Ne kadar mesafeden etkilidir?
NFC en fazla 20 cm gibi küçük bir mesa-

fede kullanılırken Bluetooth için bu mesafe 
5-10 metre arasındadır. Veri aktarımı konu-
sunda Bluetooth oldukça cömert davranırken 
NFC ile aktarılan veri miktarı sınırlıdır. 

Bluetooth yaygın kullanılan 
bir teknolojidir
Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar 

kablosuz ve yaygın olarak kablosuz olarak 
hoparlör, fare, klavye ve kulaklık benzeri 
aksesuarlarla bağlantı kurar. 

NFC ise diğeri kadar yaygın değildir. 
Çok daha yeni aynı zamanda orta ve üst 
seviye telefonlarda kullanılan bir tek-
nolojidir.

Kullanım mesafeleri farklıdır
Aslında, bluetooth teknolojisinin çekim 

alanı ortalama olarak 10 ile 100 metre 
arasında değişmesine rağmen Bluetooth 
5.0’da mesafe 250 mt civarına gelmiştir. 

NFC ise cılız bir radyo sinyali oldu-
ğundan çok yakın mesafede çalışır. Bu 
mesafeyi de en fazla 20 cm gibi düşün-
mek gerekir. 

Bluetooth 5’de 2 Mbps hıza ulaşabilir-
ken NFC’de veri aktarımı sadece birkaç 
KB/s ile yapılır.

NFC için eşleştirme yapmak 
gerekmez
Bluetooth kullanırken 2 cihazın bir-

biri ile eşleşmesi gerekir. Halbuki NFC 
kullanan cihazların şifreyle eşleşmesine 
gerek olmaz. Veri göndermek için sadece 
yaklaştırmak yeterlidir.

NFC kullanıcı verisi toplamaz
NFC kullanıldığında bağlantı aşama-

sında kullanıcı verilerini almaya gerek 
duymaz. Oysa Bluetooth karşı cihaz ile 
eşlenme gerektirdiğinden bağlı bulunulan 
en son aygıtların listesini tutar.

Bluetooth güç ister, NFC güce 
gerek duymaz
Bluetooth teknolojisini hangi cihazda 

kullanıyorsanız kullanın mutlak doğrudan 
ya da bir bataryadan güce ihtiyaç duyar. 
NFC’nin ise çalışmak için güce ihtiyacı 
yoktur. NFC sisteminde manyetik alan 
indüksiyonu kullanır.

NFC ve Bluetooth teknolojileri nedir ve aralarında ne fark vardır? | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | NFC ve Bluetooth teknolojileri nedir ve aralarında ne fark vardır?
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Enfal Diner ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

Her sayımızda olduğu 
gibi Mediatrend Haziran 
sayımızda da sosyal medyanın 
en sevilen isimleriyle 
teknoloji üzerine keyifl i 
sohbetler gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Teknoloji 
sohbetlerimizin bu ayki konuğu 
ise sosyal medya fenomeni 
Enfal Diner...

ENFAL DİNER  
VE TEKNOLOJİ

MOBİL HAYAT | Enfal Diner ve Teknoloji
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Enfal Diner’i tanıyabilir miyiz? Teknoloji ile yollarınız nasıl kesişti?
Aslında mimarım. Fakat şu anda freelance projeler dışında bir mimar-

lık çalışmam yok. Şimdiki uğraşımı söyleyecek olursam, Instagram’da 
içerik üretiyorum diyebilirim.

Teknolojiyle uzaktan yakından alakam yokken, abimin üniversitede 
yönetmenlik ve reklamcılık işlerini tercih etmesiyle benim de tekno-
lojiyle ilişkim başlamış oldu. Deneme videoları, fotoğraflar, şakalar 
komiklikler derken 3 yıldır buradayım.

Influencer olmak hayatınıza ne gibi avantaj ve dezavantajlar getirdi?
Öncelikle avantajlarından başlamam gerekirse, şahsen en güzel tarafı 

beni yalnızca ben olduğum için seven ve takip eden arkadaşlar kazanı-
yorum. Karşılıksız sevgiyi hissetmek gerçekten müthiş bir şey. 

Dezavantajların başında ise tabii ki de linçler geliyor. Seni her ne ka-
dar seven insanlar olsa da sevmeyenler de var ve nefretle başa çıkmak 
gerçekten zor olabiliyor. Bu işin en zor tarafı kesinlikle psikolojimi 
yönetmek! (Gülüşmeler) 

Pandemiden önce çok sık seyahat gerçekleştiriyor, farklı coğrafya-
larda çektiğiniz görüntüleri takipçileriniz ile paylaşıyordunuz. Bu 
yolculuklardan birinde unutamadığınız ilginç bir anınız var mı?

Ah, bir an önce dönmek istediğim zamanlar… Her tatilim unutama-
dığım anılarla dolu. Ama aklıma ilk geleni söyleyecek olursam; Deniz 
(Karasu) ile birlikte yurt dışı seyahatimizin son durağı olan Paris’teydik. 
Uzun bir tatil yapmış, 2 ülkeden sonra Fransa’ya geçmiştik. Cebimizde 
çok az bir miktar para kaldığının da farkında değildik. En son metrolara 
kaçak binip, turnikelerden zıplayıp otele dönmeye çalıştığımızı hatırlı-
yorum. Benim için çok samimi ve değerli bir gündü.

Sosyal medyada etki alanınız her geçen gün artıyor. YouTube ya da 
diğer mecralarda gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz yeni bir projeniz var mı?

Kesinlikle YouTube’da iyi ve devamlılığı olan bir içerik üretici olmak 
istiyorum. Ama video çekmek ve hayatının her anını videoda yaşıyor 
olmak o kadar zor ki… Kendimi her seferinde ne kadar gaza getirsem 
de bu süreklilik maalesef 1 ayı geçmiyor.

Aslında inanılmaz ilgimi çekiyor bu sistem, ama bir özeleştiri yaptı-
ğım zaman sanırım o kadar da düzenli bir insan olamadığımı görüyo-
rum. O düzeni oturtabildiğim an başlayacağım ilk platform kesinlikle 
YouTube olacak.

Akıllı telefonunuzda en sık kullandığınız 3 uygulama hangisidir? 
Mobil cihazınızdaki favori özellik ve hizmetlerden nelerdir?

Instagram, WhatsApp ve Spotify… En sık kullanılanlara bakılarak 
verilen objektif bir cevaptır! (Gülüşmeler)

Favori hizmetime gelecek olursak… Bu özelliği inanılmaz seviyorum 
ve nedense bunu bilmeyen herkese öğretmeye çalışıyorum. Muhteme-
len birçok kişi biliyordur ama, mesaj yazarken mikrofon tuşuna basıp 
konuşarak mesaj yazmayı çok seviyorum. 

Son olarak teknoloji tüm hızıyla gelişimini sürdürürken, 20 yıl son-
rası için bir gelecek tezahürü istesek; sizce teknoloji perspektifinde 
nasıl bir dünya bekliyor bizi?

Teknoloji inanılmaz hızlı gelişiyor gibi gözükse de bence hızlı geçen 
tek şey zaman aslında. Hiç unutmuyorum, o zamanlar küçüğüm, iPhone 
1 daha yeni çıkmış ve haberlerde gösteriliyor. Spiker aynen şu cümleyi 
kurdu: “İlerleyen teknolojiyle yıllar sonra çıkacak iPhone 4, koku iletişimi 
yapabilecek!” Havalara uçtum, küçücüğüm hemen kandım tabii… Dü-
şünsene, diyorum kendime, telefonla annemin kokusunu alabileceğim.

Ben 20 yıl sonrası için bir uçan araba seviyesinde teknolojik gelişmeler 
beklemiyorum. Yalnızca var olan teknolojinin bir tık üzeri bir iletişim 
seviyesinde olacağımızı düşünüyorum.

Enfal Diner ve Teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Enfal Diner ve Teknoloji
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Yaşımız kaç olursa olsun, bizim için hep kahramandır 
babalarımız. Onlara karşı daha küçücük bir çocukken başlayan 

hayranlığımız, yaşımız ilerledikçe artarak devam eder. Yeri 
geldiğinde bir oyun arkadaşı, yeri geldiğinde ise bir arkadaştır 

bizim için babalar. Bu nedenle babalarımızın yüzünde ufacık bir 
tebessüm oluşturmak, her şeyden daha değerlidir bu hayatta. 

BABALAR GÜNÜ İÇİN 
HEDİYE REHBERİ

Babalar günü için hediye rehberi | BABALAR GÜNÜBABALAR GÜNÜ | Babalar günü için hediye rehberi
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SAMSUNG Galaxy Watch 3
Özel günler için en ideal teknolojik hediye seçe-
neklerinden bir tanesi de akıllı saatler... Akıllı 
saatler kategorisindeki en iddialı ürünlerden biri 
ise Galaxy Watch 3... Gümüş, bronz, mistik gü-
müş ve siyah renk seçenekleriyle Babalar Günü 
hediyesi için bu ürünü değerlendirebilirsiniz.

Babalar günü için hediye rehberi | BABALAR GÜNÜ

B
abalarımızı özel günlerde alacağımız hedi-
yelerle sevindirmek, onlara sevildiklerini 
hissettirmek oldukça önemlidir. Her ne 
kadar özel günleri ve hediyeleri önemse-

miyor gibi görünselerde yumuşacık kalpleri ile 
babalar, hediyenin de en güzeli hak ediyor. İşte 
sevgili okurlarımız için hazırladığımız Babalar 
günü için hediye rehberi!

Teknolojinin altın çağını yaşarken doğal ola-
rak babalarımıza aldığımız hediyelerde çoğun-
lukla teknolojik ürünler oluyor. Bu geniş ürün 
yelpazesinin içinden babamızın ihtiyacı olan en 
doğru hediyeyi seçmek, onu mest edecektir. Bir 
akıllı telefon, bir kablosuz kulaklık, eğer oyun 
oynamayı seviyorsa belki de bir konsol oyunu...

FIFA 21 (PS5)
Babalar futbolsever, futbol oyunlarını ise daha 

çok sever. Bir de evlatları ile birlikte oynayabile-
cekleri bir futbol oyunu olduğu zaman ise mest 
olurlar. Electronic Arts şirketinin geliştirdiği 
ve yayıncılığını yaptığı spor simülasyon video 
oyunu, PS5 ile gerçekçi bir görünüme kavuştu. 
Babalar günü için alınabilecek en iyi hediyeler-
den biri FIFA 21, babanız ile eğlenceli zaman 
geçirmenize olanak sağlayacak.

HUAWEI Band 6
Son dönemde popüler hale gelen akıllı bileklik-

ler, babanıza bu özel gün için en iyi hediyelerden 
biri olabilir. Tasarımı ve yetenekleri ile babanızın 
hoşuna gidecek akıllı bilekliklerin başında gelen 
HUAWEI Band 6, Android ve iOS cihazlar ile 
son derece uyumlu çalışıyor. 14 güne kadar pil 
ömrü sunan akıllı bileklik, 1.47 inç ekran bü-
yüklüğüne sahip. Tasarımı itibariyle babanızın 
koluna fazlasıyla yakışacak HUAWEI Band 6, 
kandaki oksijen seviyesinden kalori takibine 
kadar birçok görevi başarı ile yapıyor.

BRAUN 3 Serisi 300BT Blk 3in1 
Tıraş Makinesi
Babanızın evde kolaylıkla kişisel bakımını 

gerçekleştirmesi için alacağınız bu 3’ü 1 arada 
tıraş makinesi, değiştirilebilir 5 taraklı başlık 
tasarımı sayesinde tercih ettiği saç ve sakal stiline 
ulaşmasına olanak sağlıyor. Kolayca yıkanabilir 
ve cilde karşı nazik olan bu ürün, babalar günü 
için alınabilecek en iyi hediyelerden biri. 

ANKER PowerCore III Sense PD 
10000 mAh Taşınabilir Şarj Cihazı
İşkolik bir babanız varsa bu ürün onun hayatını 

son derece kolaylaştıracaktır. Sürekli dışarda olan 
ve telefonunu şarj edecek zamanı bile olmayan 
babalar için adeta bir ilaç olan bu taşınabilir şarj 
cihazı, 10000 mAh’lık pil kapasitesi ile telefonu 

defalarca şart etmeye olanak sağlıyor. Bunun 
dışında ürün Type-C girişi sayesinde hızlı 
bir şekilde şarj oluyor.

DJI Mini 2 Fly More Combo 
Drone
Drone uçurmayı ve çekim yapmayı 

seven babalar için en doğru ter-
cihlerden biri DJI Mini 2 Fly More 
Combo Drone olacaktır. Yalnızca 
249 gram ağırlığında olan güçlü ama 
hafif ürün, kompakt ve kullanışlı 
tasarımı ile babanızı mest edecek.

APPLE Airpods Pro
Sürekli telefon görüşmeleri yapan 

ve müzik dinleyen bir baba-
ya alınacak en iyi ürün ke-
sinlikle bir kablosuz kulaklık 
olacaktır. 2019 yılında çıkış 
yapan bu ürün, aktif gürültü 
engelleme ve şeffaf mod gibi üst dü-
zey özellikleri ile babanızı oldukça 
mutlu edecektir.

SAMSUNG Galaxy Note 
20 Akıllı Telefon
Eğer biraz daha bütçeniz 

varsa ve babanıza üst düzey 
bir akıllı telefon almak 
istiyorsanız, SAM-
SUNG Galaxy Note 
20 modeline güve-
nebilirsiniz. 6.7 inç 
ekran büyüklüğü-
ne sahip akıllı 
telefon, Exynos 
990 yonga se-
tinden güç alı-
yor. Şık tasarımı 
i le dikkat çeken 
ürün, 8 GB RAM ve 
256 GB depolamaya 
sahip. 2020 yılında 
çıkış yapan akıllı te-
lefon, arka tarafında 
12 MP + 12 MP + 
64 MP sensörle-
rin bulundu-
ğu üçlü bir 
kamera 
kurulumu 
barındırı-
yor. 

BABALAR GÜNÜ | Babalar günü için hediye rehberi
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Babayla oynanabilecek oyunlar | BABALAR GÜNÜ

Babalar günü hediyesi için 
mutlaka çok özenli ve anlamlı 
bir hediye seçmişsinizdir. 
Ancak hayatının önemli bir 
bölümünü ailesinin konforunu 
sağlamak için çalışarak geçiren 
her ebeveyn gibi babalarımız 
da artık büyümeye başlayan 
çocuklarının arkadaşlığına 
ihtiyaç duyar. Burada, okuldaki 
arkadaşlarınızla sabahlara 
kadar çılgınlar gibi oynadığınız 
PubG gibi süper aksiyonları 
ya da konsolun karşısında 
oynadığınız klasik futbol/
basketbol oyunularını değil 
de, babanızın boş vaktinde 
size eşlik edebileceği, beraber 
kaliteli zaman geçirip ortak 
akıl yürütmenize yardımcı 
olacak, belki de henüz 
farkında olmadığınız oyunları 
değerlendirmeye aldık. 

BABAYLA 
OYNANABİLECEK 
OYUNLAR 

BABALAR GÜNÜ | Babayla oynanabilecek oyunlar 
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Combat Mission: Black Sea
Babanızla hiç strateji oyunu oynamayı 

denediniz mi? Klasik satranç veya tavla 
gibi oyunların yerini artık dijital oyunlar 
aldı ve artık çok daha gerçekçi strateji 
oyunlarıyla, babanıza karşı dev bir as-
keri operasyon yönetebilirsiniz. Combat 
Mission serisi dünya çapında milyon-
larca fanatiği bulunan, çok gerçekçi ve 

çok detaylı bir strateji oyunudur ve bir 
çatışma alanını açıp babanızla bir köyü, 
bir kasabayı ele geçirmek için karşılıklı 
savaşa girebilirsiniz. Bakalım ordusunu 
yönetmek konusunda kim daha iyi ko-
mutan çıkacak? 

Oyundaki tüm silahlar ve birimler 
gerçek dünyadan alınırken, askerlerin 

psikolojisinden, silahların şarjöründeki 
mermi saysına veya mermi türüne kadar, 
en ufak detay bile modellendiği için, ope-
rasyonunuzu çok iyi planlayıp yönetmek 
zorundasınız. Belki yarım saat veya 1 saat 
sürecek karşılıklı çatışmanın ardından ise 
centilmence oyunu kapatıp evdeki huzurlu 
yaşamınıza geri dönebilirsiniz.

Pulsar: Lost Colony
Babanızla dilerseniz PC’de, dilerseniz VR gözlükleri takarak 

oynayabileceğiniz oyunlardan biri, Pulsar: Lost Colony aslında 
bir tür uzay gemisi simülatörü. Amacınız, gemideki diğer oyuncu-
larla beraber, dev gemiyi çalıştırmak ve tamamen random olarak 
oluşturulmuş, tehlikelerle ve maceralarla dolu evreni keşfederken 
aynı zamanda kayıp koloninizi aramak. Oyunda maksimum 5 
oyuncuya kadar izin verildiği için, tanımadığınız anlamsız ka-
labalık oyuncularla muhatap olmadan, hatta isterseniz, yabancı 
kimseyi almadan, sadece babanızla beraber oyanayabileceğiniz 
oyunda, diğer oyuncuların görevlerini ise çok zeki botlar tamam-
lıyor. Üstelik, oyun zamanı da size kalmış. Evde, yemekten sonra 
bir saat yeni bir galaksiyi keşfetmeye çıkabilir, sonra kaldığınız 
yerde bırakıp günlerce oyuna dönmeyebilir ama tekrar döndü-
ğünüzde, oyunu bıraktığınız yerde bulabilirsiniz.

ICBM
Eğer Combat Mission size çok ağır 

geldiyse ve biraz daha hızlı bir strateji 
arıyorsanız, babanızla birbirinize 
kıtalar arası nükleer füzeler atmayı 
denemek isteyebilirsiniz. Bir stra-
teji oyunu olan ICBM’de babanızla 
dünyanın iki farklı nükleer gücünü 
canlandırırken, birbirinizin nükleer 
tehditlerine karşı önlemler almaya 
çalışacaksınız ve elbette fırsat bul-
duğunuzda, rakibinizi uçaklarla, ge-
milerle, denizaltılarla, piyadelerinizle 
vuracaksınız. Gezegenin üzerinde 
uçuşan füzelerin arasında hızlı bir 
strateji oyunu olarak size bir iki saat 
boyunca hoş zaman geçirtmesi kesin.

Babayla oynanabilecek oyunlar | BABALAR GÜNÜ

Space Engineers 
Dev uzay gemileri, uzay üsleri, uzay istasyonları inşa edebile-

ceğiniz bu oyun, aksiyondan ve sağa sola ateş etmekten çok evde 
babanızla beraber oturup, hangi mühendislik problemini nasıl 
çözeceğinize dair fikirler üreterek bunları uygulamaya geçirmek 
için kullanabileceğiniz harika bir oyun. Oyun o kadar popüler 
ki, dünya çapında milyonlarca insan bir araya gelerek çok etki-
leyici mühendislik çözümleri geliştirerek bir arada eğleniyorlar. 
Aslında bu oyunu bir bakıma Minecraf ’ta da benzetebilirsiniz 
ancak Minecraft bu noktada çok fazlasıyla “çocuk” oyunu gibi 
kalabilir. Space Engineers’ı biraz, çocukluğunuzda babanızla 
oynadığınız “Lego” türevi oyuncakların çok gelişmiş bir dijital 
versiyonu olarak da görebilirsiniz.

Eve Online
Babanızla beraber oynayabileceğiniz etkileyici 

oyunlardan biri de Eve Online olabilir. Çok geniş 
bir evrene sahip olan Eve Online aynı zamanda 
öğrenme süreci de zaman alan, yavaş ilerleyen ve 
bir arkadaşla oynanması daha fazla keyif verebilen 
bir oyun. Birlikte oyunu çözdükçe, öğrendiklerinizi 
birbirinizle paylaştıkça ve hatta oyun içinde birlikte 
görevlere çıktıkça kendi galaktik şirketinizi kurup 
madenciliğe, heyecanlı keşiflere, zor savaşlara ve 
görevlere yelken açabilirsiniz. Eve Online’ın güzel 
yanlarından biri de şu ki, siz oyunda olmasanız 
bile, karakteriniz gelişmeye devam eder ve ikiniz de 
müsait olduğunda oyuna girip yarım saat uğraşarak 
bir görev bitirip tekrar oyundan çıkabilirsiniz. 17 
yıldır popülaritesini kaybetmeyen oyunda yıllardır 
kurulan arkadaşlıklar o kadar dikkat çekici ki, oyu-
nun yapımcısı şu sıralar İzlanda’da bir üniversitenin 
sosyoloji bölümünde, online oyunlar üzerinden 
kurulan arkadaşlıklar ve sosyal çevre konusunda 
ders verip kendi deneyimlerini aktarmaya başladı.

Empyrion: Galactic Survival
Space Engineers size çok yavaş gelirse 

ve biraz daha hareketli, biraz daha he-
yecanlı, sağa sola ateş de edebileceğiniz 
benzer bir oyun isterseniz, babanızla 
Empyrion’u deneyebilirsiniz. Geniş bir 
evde, düştüğünüz gezegenden kurtulma-
ya çalışırken, yine zekice mühendislik 
çözümleriyle kendinize üsler kurmalı, 
uzay gemileri üretmeli, saldırgan yaratık-
lar ve hatta düşman gruplar ile çatışmalı 
ve keşifler yaparak İmparatorluğunuzu 
kurmalısınız.

BABALAR GÜNÜ | Babayla oynanabilecek oyunlar 
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JBL GO 3
Püfür püfür esen bir 

vantilatörün karşısında 
yapılabilecek en keyifli 
aktivitelerden biri de 

müzik dinlemek... Güçlü 
ses deneyimiyle kendini 
ispatlayan JBL tam da 

bu noktada daha keyifli 
bir yaz geçirmenizi 

destekleyecek.

Bunaltıcı havalardan koruyacak vantilatörler | EVDE YAŞAM

Haziran ayına girmemizle eş zamanlı olarak 
bunaltıcı sıcaklar varlığını hissettirmeye 
başladı. Üstelik yürürlükte olan pandemi 
tedbirleri nedeniyle kendimizi dışarı atmakta 
güçlük çekiyoruz. Mecbur kalmadıkça sabahtan 
akşama kadar evde olduğumuz bu günlerde 
hararetimizi alabilecek alternatifl er var.

BUNALTICI 
HAVALARDAN 
KORUYACAK 
VANTİLATÖRLER

EVDE YAŞAM | Bunaltıcı havalardan koruyacak vantilatörler
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K
limalar bunların başında geliyor olsa da, insan 
sağlığına yönelik tartışmalı etkisi ve yüksek fi-
yatları sebebiyle birincil tercihlerimiz arasında 
olmayabiliyor. Geriye kalan en iyi çözüm ise hiç 

kuşkusuz vantilatörler. Fiyat bakımından daha bütçe 
dostu olan bu aletleri satın alırken kullanılacak alana 
ve kişi sayısına dikkat etmek gerekiyor. Her kullanım 
senaryosuna hitap eden önerilerden oluşan içeriğimiz 
sizi bu dertten kurtaracak.

Fakir TVL 90 Kule Tipi Vantilatör
Vantilatör alırken göz önünde bulundurulması gereken 

en önemli unsurlardan bir tanesi; zaman ayarı. İlk başta 
“olmasa da olur” diye düşündüren bu işlev özellikle gece 
kullanımlarında kolaylık sağlıyor. Tamı tamına 8 saate 
kadar zaman ayarı bulunan Fakir TVL 90 sayesinde sa-
baha kadar soğuk havaya maruz kalmak istemiyorsanız 
istediğiniz vakitte otomatik kapanmasını sağlayabilirsiniz.

16 m³/a’e kadar hava akımı üretebilen Fakir TVL 90, 
bünyesinde barındırdığı üç kademe sayesinde soğuk 
havayı kontrol altına almanızı sağlıyor. Ayrıca üzerin-
deki göstergeden odanın sıcaklığını görebiliyorsunuz.

CVS DN 91008 Masaüstü Vantilatör
Evde ailecek yaşamıyor olabilir veya sadece kendi özel 

alanınız için vantilatör arıyorsanız, CVS DN 91008 tam 
size göre. Alışılageldik uzun gövdeli olanlara kıyasla daha 
kompakt bir yapısı olan bu masaüstü vantilatör, tek veya 
iki kişinin kullanımı için tasarlandı. 

12 inç çapı olan CVS DN 91008’i yemek yerken veya 
bilgisayar kullanırken masanıza rahatlıkla yerleştire-
bilirsiniz. Salınımlı yapısı sayesinde sağa-sola dönerek 
hava akımını bulunduğu bölgeye eşit şekilde dağıtabilen 
cihaz 3 kademeden oluşuyor. Derecesini dilediğiniz gibi 
artırıp azaltarak soğuk havayı kontrol edebilirsiniz.

Fakir Allover 3 in 1
Motoruna bağlı 5 adet pervanesiyle yüksek perfor-

mans vaat eden Fakir Allover 3 in 1’in en büyük özelliği 
uzaktan kumandası. Kalkıp açma düğmesine basmak 
şöyle dursun, hareket etmenin dahi insanı yorduğu sıcak 
havalarda büyük kolaylık sağlayan kumanda ile cihazı 
uzaktan açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca hız kademeleri ve 
çalışma modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Normal, Doğal ve Uyku olmak üzere üç farklı modda 
hava akımı sunabilen vantilatör, o anki şartlarınızı baz 
alarak önceden ayarlanmış kademede çalışıyor. Örneğin 
uyku modu sizi yatarken sürekli çok soğuk hava akımına 
maruz bırakmıyor.

EVEREST EFN-482 USB Masaüstü 
Vantilatör
“Hız kademesi, çalışma modu vb. şeylerle uğraşmak 

istemiyorum” diyorsanız ve tek derdiniz masa başında 
çalışırken sıcak havadan kendinizi muhafaza etmekse, 
Everest EFN-482’yi kullanmak isteyebilirsiniz.

Oldukça basit bir çalışma mantığı olan bu cihaz USB 
bağlantısından güç alıyor. Bilgisayar veya bir powerbank 
yardımıyla vantilatörünüzün elektrik ihtiyacınız karşıla-
yabilirsiniz. Bünyesindeki size bakan üç küçük pervane 
ise sadece belirli bir noktaya hava akımı sağlıyor.

Bunaltıcı havalardan koruyacak vantilatörler | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Bunaltıcı havalardan koruyacak vantilatörler
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Ev dekorasyonuna yaz dokunuşu | EVDE YAŞAM

2020 ve 2021 yılları tüm 
dünyaya önemli bir ders verdi. 
Ev yaşamının ne kadar değerli 
olduğunu, evimizdeki konforun 
son kalemiz olduğunu fark ettik. 
Evini sadece otel gibi kullanıp 
yaşamını ev dışındaki sosyal 
hayata odaklayan insanlar bile 
evindeki konforu geliştirmenin 
önemini kabullendi. Bu iki yılın 
toplumda bıraktığı travma 
ileride unutulur mu bilinmez 
ama şartlar ne olursa olsun 
evimizi daha yaşanılır, daha 
ferah, daha sağlıklı bir tasarıma 
kavuşturmamız gerektiğini artık 
biliyoruz. Peki bu yaz aylarını 
daha konforlu geçirmek için 
evimizde neler yapabiliriz? 
İşte küçük ama faydalı 
tavsiyelerimiz.

EV DEKORASYONUNA 
YAZ DOKUNUŞU

EVDE YAŞAM | Ev dekorasyonuna yaz dokunuşu
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Robot süpürge
Yaz aylarında kapılar pencereler açıldıkça, evde daha fazla toz 

oluşumu yaşandığını fark edeceksiniz. Her gün elektrikli süpürgeyle 
yerdeki tozları almak külfete dönüşebilir ancak robot bir süpürge 
gün içindeki hafif temizliği sizin için yüklenebilir. Böylece eviniz 
çok daha temiz kalır. Geriye sadece belli aralıklarla daha kapsamlı 
bir temizlik yapmak kalıyor ki, umarız bir gün onu da yapacak ro-
botlara kavuşuruz.

Portatif klima
Kirada yaşıyor olabilirsiniz veya evinize henüz yüksek maliyetli 

bir klima için yatırım yapma konusunda hazır olmayabilirsiniz. 
Ancak sıcak yaz günlerinde klima konforundan mahrum kalmak 
zorunda değilsiniz. Daha düşük maliyetlerle sahip olabileceğiniz 
portatif klimalar, oturduğunuz odayı yeterince soğutacaktır. Hatta 
klimayı gece uyurken çok sıcak olabilen yatak odanıza taşıyarak, 
daha konforlu bir uykuya kavuşabilirsiniz. 

Aynalar ve aydınlanma
Şehir hayatı güzel de binaların güneş ışığını fazla engellemesi 

özellikle alt katlarda oturanların keyfini kaçırabilir. Işık konusunu 
küçümsemeyin çünkü güneşin çok az göründüğü Kuzey Avrupa ül-
kelerinde karanlık ve kapalı havaya bağlı depresyon sorunlarına karşı 
tıp insanlarının yapay aydınlatma ekipmanları kullanımını tavsiye 
ettiğini biliyoruz. Ülkemizde güneşe dair bir sıkıntı yok ancak eğer 
evinizin yeterince güneş almadığını, yeterince aydınlanmadığını düşü-
nüyorsanız, size küçük bir ipucu verelim. Pencerelerinizin yanındaki 
duvarlara farklı açılarda geniş aynalar yerleştirerek dışarıdaki güneş 
ışığının evi daha fazla aydınlatmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bunun 
da yeterli olmadığını düşünüyorsanız, tavandan yansıyan aydınlan-
ma çözümleriyle odalarınıza biraz daha ışık desteği verebilirsiniz. 

Daha geniş alanlar 
Eve kapanarak geçen 2 seneye yakın zamandan sonra bu yaz dışa-

rıda daha fazla zaman geçireceğimiz kesin ama biz yine de evimizde 
spor yapabilecek geniş boşluklar yaratmaya çalışalım. Salonda veya 
başka odalarda, aletli veya aletsiz olarak spor yapabilmemize imkan 
sağlayacak kadar boş bir alan yaratmak, tekrar fit bir görünüme ka-
vuşmak isteyenler için doğru bir karar olabilir. 

Dost toplantıları için hazırlıklar
Dostlarımızla uzun uzun buluşmayı, sohbet etmeyi, güzel yemekler 

yemeyi, kalabalık toplantılar yapmayı hepimiz özledik. Bu yaz artık 
özlediğimiz dostlarımızla daha fazla görüşebilmek için, evimizde 
de dostlarımızı ağırlayabileceğimiz şekilde hazırlıklar yapmak is-
teyebiliriz. Hoş sobetlere eşlik edecek lezzetli kahveler için kahve 
makineleri, belki yeni bir yemek masası, kalabalık misafirlere yemek 
hazırlamayı kolaylaştıracak elektrikli mutfak gereçleri... 

Balkon veya bahçe hazırlıkları 
Serin yaz akşamlarının tadını çıkarmak için bahçemizi, terasımızı 

veya balkonumuzu da hazırlamayı unutmayalım. Geniş bahçeye sahip 
şanslılarımız için bahçeye internet bağlantısı ulaştıracak kablosuz 
genişleticilere ihtiyacınız olabilir. Geniş ekran televizyonu bahçeye 
taşımak için portatif, tekerlekli bir dolap ve bahçeye uygun portatif 
ama güçlü bir ses sitemi... Ya da balkonunuz için dumansız, elektrikli 
bir barbekü, elektronik sivrisinek kovucular, yaz aylarının tadını 
katlayacak küçük dokunuşlar olacaktır. Hayatınızı güzelleştirmek 
için planlamaya başlayın, evinizi ve yaşamınızı güzelleştirecek çö-
zümleri mutlaka fark edeceksiniz.

Ev dekorasyonuna yaz dokunuşu | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Ev dekorasyonuna yaz dokunuşu
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Baharatlı Kahve
1,5 çay kaşığı kakule tozu, zencefil ve 

istenen miktarda kahveyi demlenmeye 
bırakın. Bu esnada süt ve şekeri kaynama 
noktasına kadar ısıtın. Tamamlandıktan 
sonra kahve ile sütü birleştirin. O bir ke-
narda dururken, krema ile 1/2 çay kaşığı 
kakule tozunu birlikte çırpın. İyice bir-
birlerine yedirdikten sonra elde ettiğiniz 
karışımı kaşık yardımıyla kahveye ilave 
edin. Rendelenmiş çikolatayı da ekleyerek 
servis yapın.

Malzemeler
50 gr taze çekilmiş kahve
2 çay kaşığı kakule tozu
3 yemek kaşığı ince doğranmış zencefil
200 ml süt
1,5 çay kaşığı şeker
4 yemek kaşığı krema
25 gr rendelenmiş çikolata

Alışılmışın dışında kahve tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Atasözünde bahsedildiği 
üzere kırk yıl hatırı olan 
bir fi ncan kahve, insan 
hayatının vazgeçilmez bir 
gıdası. Öyle ki sabahın 
erken saatlerindeki uyku 
mahmurluğunu üzerimizden 
atmayı veya işten eve 
geldikten sonraki ruhsal 
yorgunluğumuzu gidermeyi 
dahi ona borçluyuz. Peki 
sürekli bir miktar sıcak 
su ile demlenip tercihen 
sütle harmanlanan klasik 
kahvelerden sıkılmadınız mı?
“Evet” diyenlerdenseniz, 
kahveye yeniden aşık 
olacağınız tarifl erimiz tam 
size göre. Bu kahvelerden 
bir tanesinin lezzetine 
duyduğunuz hayranlık, 
hayatınızdaki diğer tüm 
içeceklere yansıyacak; çünkü 
o, sizin için tüm içeceklerin 
timsali olacak.

ALIŞILMIŞIN 
DIŞINDA 
KAHVE 
TARİFLERİ

MUTFAKTA YAŞAM | Alışılmışın dışında kahve tarifleri
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Küba Kahvesi (Cubano)
Makine yardımıyla bir f incan 

espresso hazırlayın. Karıştırma ka-
bına bir yemek kaşığı sıcak kahve 
ile şeker ekleyin. Çırpma teli kulla-
narak, koyu ve erimeye yüz tutmuş 
bir kıvam elde edene kadar karıştı-
rın. İstenen kıvama ulaştıktan sonra 
kalan espressoyu karışımın içinde 
ilave edin. Köpük yukarı çıktıktan 
sonra kahvenizi fincanlara koyun 
ve servis edin.

Malzemeler
Taze çekilmiş espresso
1/4 su bardağı şeker

Alışılmışın dışında kahve tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Affogato
Haziran ayının girmesiyle bir-

likte ısınan havalarda günün her 
saati sizi serinletecek bir tatlı olan 
Affogato, espresso ile dondurma-
nın karışımıyla meydana geliyor. 1 
shot bardağını dolduracak şekilde 
espressonuzu demleyin. Bardağın 
içine evvela bir top dondurma koyun, 

akabinde demlenen kahveyi ilave 
edin. Büyük bardak kullanıyorsanız 
dondurma ve espressonun miktarını 
da artırabilirsiniz.

Malzemeler
Taze çekilmiş espresso
Servis sayısına göre dondurma

MUTFAKTA YAŞAM | Alışılmışın dışında kahve tarifleri
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Yumurta aromalı kahve
Bir fincan espresso veya tercih ettiğiniz herhangi bir kahve 

türü hazırlayın. Bir yumurtanın sarısını şekerli yoğunlaştırılmış 
sütle birlikte küçük ve derin bir kaseye koyun. Demlediğiniz 
kahveden bir çorba kaşığı ekleyerek köpüklü, kabarık bir kıvam 
elde edene kadar karışımı çırpın.

Demlediğiniz kahvenin geri kalanını ayrı bir bardağa alın 
ve üzerine yumurta karışımını ilave edin.

Malzemeler
1 yumurta
İstenen miktarda kahve
2 çay kaşığı şekerli yoğunlaştırılmış süt
Kaynamış su

Alışılmışın dışında kahve tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Balkabağı soslu kahve
Küçük bir tencereye şekersiz kabak püresi, şeker, tarçın, 

zencefil, hindistan cevizi, karanfil, vanilya ve taze demlenmiş 
espressoyu ekleyin. Orta ateşte kabak püresi iyice karışana ve 
şeker ile baharatlar çözülene kadar ara sıra çırparak kaynatın. 
Bu esnada ikinci kapta da sütü ısıtmaya bırakın, köpürene 
kadar çırpın. Tenceredeki kahveyi bir bardağa alın, ardından 
köpüklü sütü ilave edin.

Dilerseniz üzerine bir tutam tarçın ekleyerek lezzetini artı-
rabilirsiniz.

Malzemeler
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı şekersiz kabak püresi
1 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı toz tarçın
1/2 çay kaşığı öğütülmüş zencefil
1/4 çay kaşığı öğütülmüş hindistan cevizi
1/8 çay kaşığı öğütülmüş karanfil
1/2 çay kaşığı vanilya
1/2 fincan demlenmiş espresso

MUTFAKTA YAŞAM | Alışılmışın dışında kahve tarifleri
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Hafi f yaz lezzetleri için faydalı tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

Yazın sıcak günlerinde çok ağır menüleri tercih 
etmeyenlerin hayatını kolaylaştıracak küçük 
tavsiyelerimiz var. İşte alışılmışın dışında, hafi f 
ve lezzetli ama aynı zamanda da doyurucu 
yazlık tarifl er.

HAFİF YAZ LEZZETLERİ 
İÇİN FAYDALI TARİFLER

MUTFAKTA YAŞAM | Hafi f yaz lezzetleri için faydalı tarifler
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Tahinli incir tatlısı 
Eğer “yağ” fikri gözünüzü korkutuyor ve 

yağın ağırlık yapacağını düşünüyorsanız, 
çok yanılıyor olabilirsiniz. Vücuda “ağırlık” 
yapan, yani karaciğerinizi aşırı çalışmaya 
zorlayan besinler şeker ve karbonhidratlar 
olur. Ancak yaz boyunca tatlı yemeden 
duracak değilsiniz. İşte, yumuşak lezzetli 
ve hafif bir tatlı.

Birkaç adet kuru inciri bir fincan süt ve bir 

bardak suyun içinde haşlayıp iyice yumuşa-
tın. Dilerseniz, bu incirleri hiç bozmadan, 
ezmeden pişmiş haliyle çıkarıp üzerine 
tahin dökerek  atıştırmalık harika bir tatlı 
elde edebilirsiniz. Biraz daha uğraşmak 
isterseniz, incirleri tencereden çıkarıp ezip 
püre haline getirdikten sonra üzerine bir-iki 
kaşık kakao döküp karıştırarak elde ettiğiniz 
hamuru arzu ettiğiniz kalıplarda şekillendir-

dikten sonra üzerine bir iki kaşık da tahin 
dökerek, tüm gün boyunca ihtiyacınız ola-
cak kaloriyi sağlayacak enerji bombalarına 
dönüştürebilirsiniz. Tahindeki yağ sizi çok 
uzun süre tok tutacak ancak vücudunuzu 
karbonhidratlar kadar da yormayacaktır. 
Ardından bu çikolatalı karışımı buzdola-
bında soğutarak sıcak yaz günlerinde serin 
serin tüketebilirsiniz.

Hafi f yaz lezzetleri için faydalı tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

Çıtır sebzeler
Pane halinde kızarmış tavukların ünü o 

kadar büyüktür ki, sadece bu lezzet üzeri-
ne marka kuran dev fastfood zincirlerinin 
dünya çapına yayılması hiç şaşırtıcı değil. 
Ancak benzer bir lezzeti sebzelerle ve çok 
daha hafif şekilde yakalayabileceğinizi biliyor 
musunuz? İşte küçük bir örnek:

Bir patlıcanı ve bir kabağı soyup rondodan 
geçirin. Karışıma tuz ve ağız tadınıza göre 
baharat eklemeyi de unutmayın. Karışımı 
çok sulandırmadan, orta-minik parçalar ha-
linde kalmasına özen gösterin. Eğer karışım 

çok sulanmışsa, rondo kabından süzgeçle 
alıp karışımı suyunu süzün ve kağıt havlu 
üzerinde bir süre bekletip suyunu çekmesini 
sağlayabilirsiniz. Ardından bu karışımın 
içine bir yumurta sarısı döküp karıştırın. 
Artık top haline sıkılacak kıvama gelmiş 
olmalı. Dilerseniz top değil de, uzun çubuk-
lar halinde de sıkabilirsiniz. Başka bir kapta 
ise pane harcı hazırlayın. Bir kaba yumurta 
kırın ve sütle karıştırıp çırpın. Tuz ve ba-
harat ekleyin. Diğer bir kaba ise beyaz un, 
mısır unu ve oklava ile torba içinde dövüp/

ezip un haline getirdiğiniz mısır cipslerini 
dökün, tuz ve baharat ekleyip tozu karıştı-
rın. Glüten hassasiyetiniz varsa yulaf unu 
da kullanabilirsiniz.

Sıktığınız sebze karışımını yumurtayla 
ıslatıp pane harcına bulayın ve yüksek ısıda 
kızaran Ayçiçek yağının içine atın. Altın 
rengine geldiğinde ise topları süzgeçle yağın 
içinden alıp, dilerseniz haydari benzeri yo-
ğurtlu bir sosla ya da klasik ketçap/mayonez/
hardal üçlüsüyle servis edin. 

Afiyet olsun.

MUTFAKTA YAŞAM | Hafi f yaz lezzetleri için faydalı tarifler
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Sebze tabanlı soğuk pizza
Size küçük bir yaz sırrı verelim. Pizzalar 

soğukken çok lezzetli olabilen tariflerdir. 
Çoğu insan, “akşamdan kalmış” soğuk 
pizzayı yemeye kalktığında kendini durdu-
ramaz. Yemek endüstrisinin sır gibi sakla-
dığı bu gizli bilgiye artık sahipken onu yaz 
aylarında hafif ve soğuk bir yemek olarak 
tüketebilirsiniz. Ama un kullanmadan, 
sağlıklı ve hafif bir pizza yapacağız.

Hemen mutfağa geçin, küçük bir patatesle, 
avuç büyüklüğünde karnabaharı rondoya 
atın. İyice küçülecek halde çekin. Ardından 

mikser ile krema haline gelene kadar karış-
tırın. Mikser zorlanıyorsa, karışım çok kuru 
kaldıysa, krema kıvamı almıyorsa, içine 
iki kaşık yoğurt dökebilirsiniz. Ardından 
bu krema karışımını, üzerine fırın kağıdı 
koyduğunuz fırın tepsisine yağın. İsterseniz 
yuvarlak, isterseniz dörtgen şekil verin… 
Orta ateşte hafif ısınmış fırında karşımı 5 
dakika kadar kurutun. Hamur kuruduğun-
da, tepsiyi fırından çıkarın. Bu karışımın 
kurumuş ve katılaşmış olduğundan emin 
olun. Sonra domates sosunu pizza tabanına 

yayın ve pizza malzemelerini de üstüne ekle-
yin.  Pizza fırında kıvamını bulduktan sonra 
çıkarın ve sıcak sıcak servis edin. Özellikle 
küçük çocuklar, bunun hamursuz/ekmeksiz 
bir pizza olduğunu asla fark etmeyecekler. 
Dilerseniz bu pizzayı sıcak tüketebilirsiniz, 
dilerseniz yaz sıcaklarında buzdolabında 
soğuttuktan sonra dilim dilim, tabaklara 
servis edip, üzerine de hardal mayonez gibi 
sevdiğiniz sosları da ekleyerek, soğuk bir 
meze gibi de tüketebilirsiniz. 

Afiyet olsun.

Hafi f yaz lezzetleri için faydalı tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

Bamya salatası 
Çoğu insanın hiç beğenmediği sulu bam-

ya yemeğinin aksine, bamya aslında doğru 
tarifle çok lezzetli ve üstelik de kilo vermeye 
yardımcı olan çok değerli ve üstelik de çok 
hafif bir besin. Peki ama onu nasıl lezzetli 
hale getireceğiz?

Öncelikle orta boy bir kase yoğurdun 
içine iki üç yemek kaşığı zeytinyağı dökün. 
Bir tane limonu da kaseye sıkın. Ayrıca yo-
ğurdun üzerine keyfinize göre nane, kekik, 

kırmızı biber ve zerdeçal da ekleyebilirsiniz. 
Bu noktada yoğurda ekleyeceğiniz baharatlar 
lezzeti keyfinize göre değiştireceği gibi, ka-
rabiber ve acı kırmızı biber gibi baharatlarla 
metabolizmanızı da hızlandırabilir ve yağ 
yakımınıza destek olabilirsiniz.

Bu karışımı homojen bir krema haline ge-
lene kadar karıştırın ve ardından dilerseniz 
taze haşlanmış/fırınlanmış veya konserve 
bamyaları, küçük küçük dilimlenmiş halde 

bu karışıma ekleyin. Bamyalar yoğurdu 
iyice yesin… Buzdolabında beklettiğiniz 
salatanızı soğuk olarak servis edebilirsiniz. 
Bamyanın hiç de itici bir lezzet olmadığını 
fark edeceksiniz, üstelik bu salatayla saatler 
boyu tok kalabildiğinizi göreceksiniz. Börek-
leri, pastaları fazla kaçırdıktan sonra diyete 
girdiğiniz dönemlerde mükemmel bir rejim 
tarifi olarak aklınızın bir köşesinde dursun.

Afiyet olsun.

MUTFAKTA YAŞAM | Hafi f yaz lezzetleri için faydalı tarifler
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Son dönemde fazlasıyla popüler hale gelen 
aksiyon kameraları, gündelik hayatın her 

alanında kullanılıyor. En iyi fotoğraf ve videoları 
yakalayabileceğiniz bu cihazlar, geniş alanları 

kayıt etme imkanının yanı sıra kompakt ve her 
yere monte edilebilen tasarımları sayesinde 

macera severlerin ilk tercihi oluyor.

MACERA SEVERLER İÇİN 
AKSİYON KAMERALARI

Macera severler için aksiyon kameraları | OBJEKTİFOBJEKTİF | Macera severler için aksiyon kameraları
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Macera severler için aksiyon kameraları | OBJEKTİF

A
ksiyon kameralarının kullanım alan-
ları o kadar geniş ki, hiçbir kalıba 
bağlı kalmadan hayal gücünüzün 
doğrultusunda kullanabileceğiniz 

cihazlar. İster bisiklet veya motor kaskına 
takıp adrenalini sonuna kadar yaşayın, ister 
sörf tahtasına takarak dalgaların hareketini 
ve verdiği hazzı derinden hissedin. Bizde bu 
doğrultuda macera sever okuyucularımız 
için en iyi aksiyon kameralarını listeledik.

DJI Pocket 2 Creator Combo 
Gimbal
Unutulmaz anları tek elle kaydetmenize 

olanak sağlayan DJI Pocket 2 Creator Combo, 
en güçlü aksiyon kameralarının başında geli-
yor. Özellikle taşıma kolaylığı ve stabilizasyon 
tarafında oldukça başarılı bir iş çıkan aksiyon 
kamerası, 3 eksenli bir gimbal ile geliyor. Bu 
sayede hareket halindeyken yaşanan sarsıntılar 
videolarınıza kesinlikle yansımıyor.

Diğer yandan, 4K 60 FPS video kaydı ya-
pabilen aksiyon kamerası, 64 Megapiksel fo-
toğraf çekme yeteneğine sahip. Ayrıca cihaz, 
ağır çekim modunda 1080P çözünürlükte 240 
FPS kayıt yapabiliyor. Depolama tarafında 
ise 256 GB’a kadar microSD desteği bulunan 
aksiyon kamerası, 875 mAh büyüklüğündeki 
batarya ile geliyor.

GOPRO Hero9 5K Wifi
Popüler aksiyon kamerası markalarından 

biri olan GOPRO Hero9, macera severlerin 
tercih ettiği modellerin başında geliyor. Ci-
haz, IP68 sertifikası sayesinde 10 metreye 
kadar su geçirmiyor. Diğer yandan toza 
karşı dayanıklılığı ile bu aksiyon kamerası, 
her türlü doğa şartlarında macera severleri 
hiçbir zaman yüzüstü bırakmıyor.

5K 30 FPS video kaydı alabilen GOPRO 
Hero9, 20 Megapiksel fotoğraf çekme yetene-
ğine sahip. Ürün, 4K çözünürlükte ise 60 FPS 
video kaydı yapabiliyor. Elektronik görüntü 
sabitleme teknolojisinin kullanıldığı aksiyon 
kamerası, ağır çekim modunda ise 1080P çö-
zünürlükte 240 FPS video kaydı yapabiliyor. 
Pil tarafında fark yaratan cihaz, 1.720 mAh 
büyüklüğündeki bataryası ile uzun süre kul-
lanım olanağı sunan nadir ürünlerden biri.

GOPRO Hero8 Holiday Bundle
GOPRO ailesinin bir diğer modeli Hero8, 

126 gram ağırlığı ve kompakt tasarımı ile 
öne çıkıyor. 10 metreye kadar su geçirmeyen, 
aynı zamanda toza da dayanıklı olan ürün, 
HyperSmooth 2.0 görüntü sabitleme tekno-
lojisi sayesinde aksiyon kamerası deneyimini 
derinlerde yaşatacak.

4K 60 FPS video kaydı alabilen cihaz, 12 
Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf lar 
çekebiliyor. Ağır çekim modunda ise 1080P 
çözünürlüğünde 240 FPS video kaydı yapa-
biliyor. Pil tarafında ise 1.220 mAh’lik bir 
bataryanın kullanıldığı ürün, 256 GB’a kadar 
microSD desteği sunuyor. 

DJI Pocket 2 Gimbal
Boyutu küçük ama yapabildikleri büyük 

aksiyon kameralarından biri de DJI Pocket 
2. Gerek tasarımı gerekse özellikleri ile bir 
aksiyon kamerasından beklenen her şeyi kul-
lanıcılarına veren ürün, macera severler için 
tasarlanmış, pürüzsüz ve sinematik çekimler 
yapabilen bir aksiyon canavarı.

4K 60 FPS çözünürlüğünde kayıt yapan 
ürün, 64 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğ-
raflar çekebiliyor. Ağır çekim modunda ise 
1080P çözünürlüğünde 240 FPS video kaydı 
yapıyor. Gelişmiş kamera stabilizasyonu sa-
yesinde sorunsuz videolar çekme imkanının 
da olduğu bu aksiyon kamerası, 875 mAh 
büyüklüğündeki bataryası ile geliyor.

DJI Osmo Pocket
Uygun fiyatlı aksiyon kameralarının ba-

şında gelen DJI Osmo Pocket, 3 eksenli stabil 
ve kompakt bir ürün olarak dikkat çekiyor. 
Macera severlerin tüm anlarını başarılı bir 
şekilde harika görüntülere dönüşten aksiyon 
kamerası, 116 gram ağırlığı ile öne çıkıyor. 

4K 60 FPS video kaydı yapabilen ürün, 12 
Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekme ye-
teneğine sahip. Diğer yandan DJI Osmo Pocket, 
875 mAh’lik bataryasının yanı sıra 256 GB’a 
kadar microSD desteği sunuyor. Ağır çekim 
modunda ise 1080P çözünürlüğünde 120 FPS 
video kaydı alan aksiyon kamerası, kullanımı-
nın oldukça kolay ve darbelere karşı dayanıklı 
olması nedeniyle tercih edilen bir ürün.  

OBJEKTİF | Macera severler için aksiyon kameraları
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Deniz mevsimi için tripod seçme rehberi | OBJEKTİF

Günlük yaşam artık kameralar önünde geçen büyük bir 
TV şovuna benziyor. Sosyal medyanın sosyal hayatımızı 
derinden etkilediği bir çağda, bu düzene hiç girmek 
istemeyen bir insan bile farkında olmadan elindeki telefonun 
kamerasıyla çarkın bir parçasına dönüşebiliyor. Peki ama, 
fotoğrafl ar ve videolar yeni sosyal hayat düzeninde bu 
kadar yoğun tüketilirken, daha güzel, daha seyredilir, daha 
efektif görüntüler elde etmemize yardımcı olan tripodların 
da öneminin farkında mıyız? İşte yaz aylarında kameramızla 
barışmamızı sağlayacak tripodlar hakkında pratik tavsiyeler.

DENİZ MEVSİMİ İÇİN 
TRİPOD SEÇME REHBERİ

OBJEKTİF | Deniz mevsimi için tripod seçme rehberi
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F
otoğraf ve video çekimi sırasında 
kullanıcının işini çok kolaylaştı-
ran tripodlar, sayısız farklı format 
ve kaliteyle karşımıza çıkıyorlar. 

Çoğumuz aslında onları bir şekilde “sel-
fie çubuğu” olarak hayatımıza sokmuş 
durumdayız ancak bu profesyonel fotoğ-
rafçılık ekipmanları bilinçli kullanıldı-
ğında fotoğraflarınızın ve videolarınızın 
kalitesinde çok önemli bir sıçrama yaka-
layabilirsiniz.

Hepsinin görevi aynı olmasına rağmen, 
sağladıkları avantajlara göre fiyatları 
binlerce liraya kadar ulaşabilen tripod-
ları seçerken ihtiyacımıza uygun, doğru 
modeli tespit etmek hayatımızı çok kolay-
laştıracak. Yaz tatili için biriktireceğini 
anıları fotoğraflamak amacıyla tripod veya 
monopod seçimi yaparken, şu detaylara 
dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

• Eğer suyun içinde çekim yapmayı 
planlıyorsanız ve su geçirmez aksiyon 
kameranızı tutmanızı kolaylaştıracak 
bir monopod arıyorsanız, elinizden düş-
tüğünde suyun üzerinde kalabilen ve 
özellikle bunun için üretilmiş, yüzen 

monopodlardan seçmeniz çok önemlidir. 
Çünkü, derin bir noktada çekim yapar-
ken elinizden kayıp düşebilecek, belki 
de çok pahalı olan kameranız, denizin 
derinliklerine doğru hızla inerken, onu 
bir daha bulma şansınız bile olmayabilir. 
Oysa yüzen monopodlar, kameranızı bir 
can simidi gibi suyun üzerinde tutacaktır. 
Hatta çoğunlukla kolay görülebilir sarı, 
turuncu, kırmızı renklerde üretilen bu 
monopodlar sayesinde, bir teknede çekim 
yaparken kameranızı düşürseniz bile daha 
sonra onu suyun yüzeyinde kolayca tespit 
edip geri alabilirsiniz.

•Plaj fotoğraflar ve videolarına odak-
lanmak istiyorsanız, tripodunuzun aynı 
zamanda kuma saplanabilecek yeteneğe 
sahip olması veya monopod formunda 
olması, işinizi kolaylaştıracaktır. Mo-
nopodlar aynı zamanda hafif ve küçük 
hacimli olduğu için, taşıması da kolaydır.

•Telefonunuzu bir direğe, bir masaya, 
sandalyeye, otomobil koltuğuna tuttu-
rarak çekim yapmanızı kolaylaştıracak 
minik ama eğilir bükülür bacaklara sahip 
“örümcek” tripodlar çok kullanışlıdır ve 

küçücük boyutları sayesinde her çanta-
da yer kaplamadan taşınabilir. Bu mini 
tripodları mutlaka edinmenizi tavsiye 
ediyoruz.

•Uzaktan kumandalı tripod veya mo-
nopodlar, biraz daha yüksek fiyatlarına 
rağmen, anı fotoğrafı çekerken işinizi çok 
kolaylaştırır. Ancak bu cihazları almadan 
önce onunla kullanacağınız telefonun veya 
kameranın tripodla uyumlu olduğundan 
ve uzaktan çekim yapmanıza izin verece-
ğinden emin olmalısınız. 

•Gimbal yani kameranızın hareket 
halinde sarsılmadan stabil videolar çek-
mesini mümkün kılacak özel bir denge 
ekipmanına sahip monopodlar tercih 
etmek de isteyebilirsiniz. Gimbal konusu 
amatör fotoğrafçılıkta gerekli mi gereksiz 
mi tartışmalarına neden olabilir ancak son 
dönemde uygun fiyatlı gimbal monpod-
ların ortaya çıkması artık bu cihazların 
kullanımını yaygınlaştırmaya başladı. 
Eğer bol hareketli, yürümeli, bisiklet 
sürmeli, arazide otomobil sürmeli vide-
olar çekeceksiniz bir gimbal edinmek de 
isteyebilirsiniz.

Deniz mevsimi için tripod seçme rehberi | OBJEKTİF

SAMSUNG Galaxy Buds Live  
Yaz tatilinizi ölümsüz kılmak için fotoğraf ve 
videolarınızı çektiyseniz, sıra geldi keyif ve 
motivasyonunuzu artırmaya! Galaxy Buds Live’ı 
kulağınıza takıp, uzun uzun manzarayı izleyerek 
kendinizi atmosferin güzelliğine kaptırabilirsiniz.

OBJEKTİF | Deniz mevsimi için tripod seçme rehberi
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İşlemci, ekran kartı, sabit sürücü ve RAM... Çoğu kişi tarafından 
üst düzey bir oyun deneyimi için gerekli bileşenler bunlar olarak 
kabul edilir. Bu bileşenler, gerçekten de oyun deneyimi üzerinde 
ciddi etkiye sahiptir. Ancak bu parçaların verdiği performanslar 

monitörler sayesinde gözle görülebilir bir hale gelir.

OYUN DENEYİMİNİ ÜST 
SEVİYEYE ÇIKARACAK 

OYUNCU MONİTÖRLERİ

Oyun deneyimini üst seviyeye çıkaracak oyuncu monitörleri | SES VE GÖRÜNTÜ

JBL TUNE 560BT  
Oyun deneyiminizi artıracak monitörü seçtiyseniz, 
sıra geldi iyi bir kulaklığa… JBL’in kablosuz kulak 
üstü kulaklığı, gündelik kullanımda, yani müzik 
dinlemek için gayet kullanışlı bir sonuç verdiği gibi, 
video oyunlarda da yüksek bir performans sunuyor.

SES VE GÖRÜNTÜ | Oyun deneyimini üst seviyeye çıkaracak oyuncu monitörleri
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O
yunseverler, üst seviye monitörler 
sayesinde yüksek çözünürlüklü ve 
hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz 
ve akıcı bir oyun deneyimi yaşa-

yabilirler. Bu nedenle bir monitör satın 
alınmadan önce dikkat edilmesi gereken 
birçok husus vardır. Çözünürlük, ekran 
yenileme hızı, ekran boyutu ve panel türü 
gibi detaylar oldukça önemlidir. Bu nedenle 
siz değerli okuyucularımız için oyun de-
neyimini üst seviyeye çıkaracak oyuncu 
monitörleri listeledik.

Samsung Odyssey G7 32 inç
Bir oyun monitöründen beklenen ilk 

özellik ekran yenileme hızının yüksek 
olmasıdır. Bu sayede üst düzey oyunları 
kesintisiz ve akıcı bir şekilde oynamak 
mümkün hale gelir. İşte Samsung’un Ody-
ssey G7 32 inçlik modeli de burada devreye 
giriyor. Bu monitör, QLED  ekran tekno-
lojisinin yanı sıra 240Hz yenileme hızı ve 
1 ms tepki süresi ile rekabetçi oyunlarda 
fark yaratıyor. Bunun dışında aksiyonu 
derinlerde yaşatacak WQHD ekran çözü-
nürlüğü cihazda ön plana çıkıyor.

1000R kavisli ekran teknolojisi ile insan 
gözüne son derece uyum sağlayan monitör, 
çevre görüşünüzü arttırarak nefes kesici bir 
oyun deneyimi yaşamanıza olanak sağlı-
yor. Kusursuz aksiyon deneyimini zirveye 
çıkaran G-Sync uyumu ise GPU ve ekran 
panelini senkronize ederek görüntü yırtıl-
malarını, ekran gecikmesini ve kesintileri 
tamamen ortadan kaldırıyor. Ürünün şık 
tasarımı ise oyuncuya premium bir his 
veriyor. Eğer bu ekran bana büyük, daha 
küçük bir monitör arıyorum diyorsanız, 
27 inçlik modeli de tercih edebilirsiniz.

Asus TUF Gaming 
VG27AQ 27 inç
Profesyonel oyuncular ve etkileyici bir 

oyun deneyimi arayan kişiler için tasar-
lanmış ASUS TUF Gaming 27 inçlik oyun-
cu monitörü, bir oyuncunun aradığı her 
şeyi yapısında barındırıyor. Bu monitör, 
WQHD ekran çözünürlüğü ile öne çıkı-
yor. Aynı zamanda IPS panele sahip olan 
cihaz, 165Hz ekran yenileme hızı ile akıcı 
bir oyun deneyiminin kapılarını sonuna 
kadar açıyor.

ASUS Shadow Boost teknolojisi ile fark 
yaratan oyuncu monitörü, parlak alanları 
aşırı aydınlatmadan monitördeki karanlık 
bölgelerin daha net görünmesine olanak 
sağlıyor. Diğer yandan, göz dostu bir ürün 
olan oyuncu monitörü, Flicker-Free tek-
nolojisi ile göz yorgunluğunu minimuma 
indiriyor. Aynı zamanda ultra düşük mavi 

ışık teknolojisi sayesinde yayılan zararlı 
mavi ışık miktarı ciddi oranda azaltılıyor. 
Hem oyun deneyimini üst seviyeye çıkarıp 
göz sağlığını önemseyen bir oyuncu mo-
nitörü, herkesin satın almak istediği bir 
ürün olarak öne çıkıyor.

Casper Excalibur 
M.E27QHD-G 27 inç
Tam anlamıyla bir fiyat performans 

monitörü olan Excalibur M.E27QHD-G, 
etkileyici tasarımı ve özellikleri ile oyun 
deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Bu 
monitör, QHD çözünürlük ve LED ekran 
teknolojisinin yanı sıra 27 inçlik bir ekran 
büyüklüğüne sahip. Diğer yandan, 1 ms 
tepki süresi ile yüksek rekabetçi oyunlar-
da ciddi avantaj sağlayan monitör, 144Hz 
yenileme hızı ile de kesintisiz görüntünün 
öne çıkmasını sağlıyor.

Oyuncu monitörü, AMD FreeSync ve 
NVIDIA G-SYNC teknolojileri sayesinde 
oyun oynarken görüntüde yırtılma, takılma 
veya gecikme gibi sorunları tamamen orta-
dan kaldırıyor. Aynı zamanda bir oyuncu 
bileşeninin olmazsa olmazı LED aydınlatma 
da üründeki yerini alıyor. Monitör, arka 
tarafında konumlandırılmış özelleştirile-
bilir LED  aydınlatmalar sayesinde oyun 
oynarken adeta bir renk cümbüşü yaşatıyor. 
Güçlü özellikleri ve ergonomik tasarımı ile 
ciddi ilgi göre monitör, en çok tercih edilen 
oyuncu monitörlerinin başında geliyor.

LG 27GL650F-B 27 inç 
Zafer için hazır sloganıyla yola çıkan bu 

monitör, sloganından da anlaşıldığı üzere 
rekabetçi oyunlar için tasarlanmış bir oyun 
canavarı. Üst düzey oyunların altından 
yüksek performansı sayesinde kolayca kal-
kan ürün, 27 inç ekran büyüklüğünün yanı 
sıra FHD çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. 
1 ms tepki süresi ile aksiyon ve rekabetçi 
oyunlarda fark yaratan bu monitör,  IPS 
panel ve 144Hz ekran yenileme hızı ile 
akıcı bir oyun deneyimini sizlere yaşatıyor.

Adaptive-Sync teknolojisi ile yüksek 
çözünürlük gerektiren rekabetçi oyun-
larda ise ekran yırtılması ve takılması 
gibi sorunlar tamamen ortadan kalkıyor. 
Çerçevesiz tasarımının yanı sıra ekranın 
yönünü, eğimini, yüksekliğini ve dönüşünü 
ayarlayabileceğiniz ürün, oyunu her türlü 
açıdan oynamanıza olanak sağlıyor. 

Diğer yandan, savaş oyunları için özel 
olarak tasarlanmış nişan imleci, siyah 
dengeleyici ve dinamik hareket senkro-
nizasyonu gibi özellikler, bu monitörün 
oyunseverler tarafından tercih edilmesinin 
en büyük nedenlerinden biri.

Oyun deneyimini üst seviyeye çıkaracak oyuncu monitörleri | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Oyun deneyimini üst seviyeye çıkaracak oyuncu monitörleri
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Pandemi sürecinde vaktimizin büyük bir kısmını 
evde geçirmeye başladık. Hala da birçok kişi 

vakitlerini evlerinde geçirmeye devam ediyor.

EVDE SİNEMA 
KEYFİ İÇİN 

PROJEKSİYON MU 
TELEVİZYON MU?

Evde sinema keyfi  için projeksiyon mu televizyon mu? | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Evde sinema keyfi  için projeksiyon mu televizyon mu?
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E
vde olmanın bir dezavantajı da sinema severler için si-
nemalara gidemiyor olmak. Bu dezavantaj pozitif yönde 
değiştirmek aslında çok kolay. Evlerimize alacağımız bir 
televizyon veya bir projeksiyon ile bu keyfi sinema kadar 

olmasa da yine de iyi hale getirebiliriz. Peki sinema keyfi için 
projeksiyonlar mu daha iyi yoksa televizyonlar mı?

Bu sorunun kesin bir cevabı olmamakla birlikte kişisel 
zevklerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü her iki tarafında 
birbirlerine olan üstünlükleri ve zayıf yönleri bulunuyor. Sizin 
zevkiniz eğer projeksiyonun avantajlarının olduğu yönde ise 
projeksiyonu, televizyon tarafında ise televizyonu seçmeniz en 
doğru seçenek olacaktır.

Seyir zevki için parlaklık, kontrast ve 
çözünürlüğün önemi
Parlaklık, projeksiyonlar için önemli bir konu. Çünkü verdiği 

kontrast, odanın ne kadar karanlık olduğuna veya olmadığına 
bağlıdır. Bununla birlikte, yüksek parlaklık projeksiyonun ma-
liyetini de fazlasıyla artırır. Projeksiyonlardan çıkan ışık, gerçek 
parlaklıkları gözlerinize çarptığında çok daha düşük olur. Orta 
seviye LED TV’lerin çoğu projeksiyonlardan çok daha yüksek 
parlaklık üretir. Projeksiyonlar LED TV kadar parlak olabil-
mesi için daha fazla çalışmak zorundadır ve bu da projektör 
ampulleriyle ilgili sorunlara (kararmaları ve yanmaları gibi) 
yol açabilmektedir. Öte yandan, projeksiyonun olduğu ortamı 
karanlık hale getirebilirsiniz. Bu sayede projektörün yansıyan 
ışığını izlemekte oldukça rahat olur. Sinema ekranlarının göze 
hoş gelmesinin asıl sebebi de ortamın karanlık olmasıdır.

Kontrast, siyah seviyelerin ve parlaklığın bir kombinasyonu 
ile ortaya çıkar. Bir projeksiyonun parlaklık yetenekleri lümen 
derecesine bakarak tahmin edilir, siyah seviyeler çoğunlukla 
projeksiyon odanızı ne kadar karanlık olduğuna göre belirlenir. 
Ayrıca, ortam ışığı da bir televizyonun rengine etki eder. Ancak 
televizyonlar ortam ışığını algılar ve kontrastı artırır, oysa çoğu 
projektörün böyle bir özelliği yoktur.

Geniş renk gamı ve yüksek dinamik aralığı ile premium 4K 
TV’ler görece pahalıdır. Ama yüksek performanslı 4K HDR 
projektörler çok daha pahalıdır. İyi bir 4K HDR TV satın almak 
ve bir ses sistemi veya Ultra HD Blu—ray oynatıcı ile kombin 
etmek, üst düzey bir 4K HDR projektör satın almaktan daha iyidir.

Sinema zevki için en önemli noktalardan biri: 
Ses kalitesi
Televizyonlar burada daha iyi bir seçimdir çünkü; TV’lerde 

dahili olarak gelen kaliteli sese sahip modelleri vardır. Tabiki 
bazı projektörler hoparlörleri içerir, ancak yeni lazer modelleri 
hariç, genellikle küçük ve izleyicilerin kafalarının arkasında 
veya üstünde bulunurlar. Birçok TV size kendi hoparlöründen 
iyi bir ses verecektir, ancak ana rolü gösterim sağlamasıdır. Ev 
sinemanızdan en iyi kombinasyonu istiyorsanız, ister TV ister 
projektör kullanın, sağlam bir ses sistemine bakmanızda fayda var.

Hangi boyut sizin için önemli?
Televizyon ve projeksiyon arasında boyut açısından eskiden 

çok fazla fark vardı ama bu fark günümüzde neredeyse birbi-
rine çok yakın. Uygun fiyatlı projeksiyonlar yaklaşık 100-120 
inç arasında başlar ve yüksek kaliteli bir 4K UHD TV’den çok 
daha düşük bir fiyata sağlam parlaklık, iyi renk üretimi ve hatta 
4K çözünürlüğe sahip iyi bir projeksiyon alabilirsiniz.

Evde sinema keyfi  için projeksiyon mu televizyon mu? | SES VE GÖRÜNTÜ

JBL Cinema SB160 2.1  
Keyifli bir sinema deneyimi için projektör mü yoksa 

televizyon mu alacağınıza karar verdiniz; ancak satın aldığınız 
cihazın dahili hoparlörünün yetersiz kalacağından mı korkuyorsunuz? 

Bunun için soundbar kategorisinin en başarılı ürünlerinden JBL 
Cinema SB160 2.1’e göz gezdirmenizde yarar var!

SES VE GÖRÜNTÜ | Evde sinema keyfi  için projeksiyon mu televizyon mu?
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2021 YILINDA 
APU SİSTEM 

TOPLANIR MI?
Özellikle son dönemde pandeminin etkisi ile 

online eğitim için birçok aile evine bir bilgisayar 
satın almak istiyor. Ancak bilgisayar fi yatları son 

dönemde oldukça pahalandı. 

2021 yılında APU sistem toplanır mı? | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | 2021 yılında APU sistem toplanır mı?
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2
021 yılında diğer sistemlere göre nis-
peten daha ucuz olan ve rakibi Intel’e 
göre daha başarılı bir grafik perfor-
mansı sunabilen, AMD Ryzen APU 

sistem alınır mı? Eksileri ve artıları nelerdir?

APU Sistem nedir?
İçerisinde dahili grafik birimi bulunduran 

yani iGPU olarak adlandırdığımız teknoloji-
yi içeren işlemcilerin kullanıldığı sistemlere 
APU sistem denilir. Yani sistemde harici bir 
ekran kartı bulunmaz, işlemcinin üzerindeki 
entegre GPU kullanılır. 

APU sistemlerin temel mantığında ise 
bir süre entegre grafik birimi kullanılması, 
sonrasında harici bir ekran kartı alıp sistemi 
güçlendirmektir. Peki Ryzen APU sistemleri 
satın almak mantıklı bir seçim mi?

APU Sistemleri satın almak 
mantıklı mı?
Öncelikle bilgisayarı nasıl kullanacağınız 

burada önemli bir nokta. Sistem sadece gün-
lük işler için kurulmuşsa bu durumda APU 
sistem almak mantıklı bir seçim olacaktır. 
APU sistemlerin oyun deneyimi konusunda 
ise birçok soru işareti bulunuyor. Peki APU 
Sistemler oyun oynatıyor mu?

APU Sistemde dikkat edilmesi 
gereken noktalar
APU sistemlerde grafikleri özellikle oyunlar-

da tam performanslı olarak oynamak istiyor-
sanız daha önce de bahsettiğimiz üzere RAM 
bellekleri çift kanal olarak yapılandırmanız 
gerekmektedir. 

Çift kanal yapısını oluşturmak için de tek 
bir bellek modülü yerine aynı bellekten 2 adet 
kullanmanız gerekmektedir. Örnek olarak 
8×2, 4×2 GB şeklinde. Yani aynı RAM’den 
2 tane alarak sisteminizi yapılandırmanız 
gerekmektedir, aksi taktirde oyunlara göre 
farklılık göstererek 35-40 FPS’e kadar düşüş 
yaşamanız muhtemeldir. 

RAM’leri çift kanal olarak kullanmak APU 
sistemlerde performans olarak ciddi artışlar 
yaşatmaktadır. Bunun dışında RAM frekansı 
değerleri de oyunlarda önemli etkenlerden 
biridir. Sisteminizi satın aldığınızda XMP 
profilini açmanız, RAM’lere overclock yaparak 
frekansı arttırmanız gerekmektedir.

Ne tür bir APU sistem 
seçmelisiniz?
APU sistemlerde seçimler şu şekilde olma-

sını öneriyoruz:
Ryzen 3 ailesi (Ryzen 3 2200G, 3200G, 

4300G, 4300GE) – Ev ve iş kullanıcıları için, 
düşük sistem gereksinimli oyunlar oynayan 
kullanıcılar için

Ryzen 5 ailesi (2400G) – Ev kullanıcıları, 
orta seviyeli sistem isteyen oyunları oynamak 
isteyen kullanıcılar için

Ryzen 5 Pro ailesi (3400G, 4650G) – Hem 
yüksek işlemci performansı isteyen hem de 
dahili grafikten yararlanmak isteyen kulla-
nıcılar için

Ryzen 7 Pro ailesi (4750G) – Üst seviye 
işlemci performansı ve yüksek grafik perfor-
mansı isteyen kullanıcılar için

Fiyat derecesi olarak da baktığımızda Pro 
serilerinin fiyatları daha yüksek olarak gözlem-
lenmektedir, diğer işlemcilere göre 6 çekirdek 
ve daha yüksek performans sunmaktadırlar.

Ryzen 3 3200G özellikleri: 4 çekirdek, 4 
izlek, 3.6 GHz Temel frekans, 4.0 GHz turbo 
frekans, 65W TDP, 4 MB önbellek, 12 nm 
üretim teknolojisi, Radeon Vega 8 iGPU

Ryzen 5 3400G özellikleri: 4 çekirdek, 8 
izlek, 3.7 GHz Temel frekans, 4.2 GHz turbo 
frekans, 65W TDP, 4 MB önbellek, 12 nm 
üretim teknolojisi, Radeon Vega 11 iGPU

Ryzen 5 Pro 4650G özellikleri: 6 çekirdek, 
12 izlek, 3.7 GHz Temel frekans, 4.2 GHz 
turbo frekans, 65W TDP, 8 MB önbellek, 7 
nm üretim teknolojisi, Radeon Vega 7 iGPU

Ryzen 7 Pro 4750G özellikleri: 8 çekirdek, 
16 izlek, 3.6 GHz Temel frekans, 4.4 GHz 
turbo frekans, 65W TDP, 8 MB önbellek, 7 
nm üretim teknolojisi, Radeon Vega 8 iGPU

APU Sistemler alınır mı?
Eğer çok yüksek sistem istemeyen oyunları 

oynayacaksanız ve sonradan güçlü bir ekran 
kartı ekleme planınız varsa, ayrıca çift kanal 
bellek ile sistemi destekleyecekseniz evet, APU 
sistemleri alabilirsiniz. 

Ancak APU sistem alıp uzun süreli kullanım 
düşünürseniz bunun çok da doğru olmadığını 
belirtebiliriz, APU grafikler Intel iGPU’lara 
göre performanslı olsalar da, çok yüksek bir 
oyun performansı sağlamayabilir. Ancak 
düşük-orta ayarlarda birçok oyunu rahatlıkla 
oynayabilirsiniz.
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Geçmişten günümüze internet tarayıcıları | BİLGİSAYAR DÜNYASI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
İNTERNET TARAYICILARI
İnternet bağlantısını kullanarak, web sitelerinin 
ziyaret edilmesine imkan sağlayan internet 
tarayıcılarının ortaya çıkışı ve gelişiminin hikayesi 
ise neredeyse internetin kendisi kadar baş 
döndürücü. Bu dosyada web tarayıcılarının ortaya 
çıkışından günümüze geçirdiği evrime göz attık. 

SAMSUNG Galaxy Tab A7
İnternette sörf yapmak için illa ki bir 

bilgisayara ihtiyacınız yok! Galaxy 
Tab A7’nin taşınabilir hafif yapısı ve 

güçlü özellikleri her anlamda pratik bir 
kullanım için imdadınıza koşuyor!

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Geçmişten günümüze internet tarayıcıları
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Geçmişten günümüze internet tarayıcıları | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Safari
Apple Macintosh bilgisayarlar 1997 yılına kadar sadece 

Netscape Navigator ve Cyberdog web tarayıcıları ile satışa 
sunuluyordu.

Daha sonrasında Mac için Internet Explorer, Apple ve 
Microsoft arasındaki beş yıllık anlaşmanın bir parçası olarak 
macOS 7.1 sürümünde varsayılan web tarayıcısı olarak yer aldı.

Apple, macOS 8’den macOS X Jaguar 10.2’e kadar IE ta-
rayıcısını varsayılan olarak sunan Microsoft ile anlaşmasını 
sona erdirdikten sonra kendi tarayıcısını geliştirmeye başladı.

7 Ocak 2003’te Apple CEO’su Steve Jobs, Apple’ın Safari 
adı verilen kendi internet tarayıcısını geliştirdiğini duyurdu. 
WebKit adı verilen KHTML işleme motoru bulunan tarayıcı, 
23 Haziran 2003‘te 1.0 sürümüyle tüm Mac kullanıcılarına 
sunuldu. 24 Ekim 2003 tarihinde ise tüm Mac bilgisayarlar 
için varsayılan tarayıcı olarak belirlendi.

Opera
1995 yılında kurulan Norveç merkezli Opera Software, 

1996 yılında Opera isimli web tarayıcısını duyurdu. Ancak 
Opera, hiçbir zaman geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşamadı.

Örneğin 2012 yılında yayımlanan bir rapora göre, internet 
kullanıcılarının sadece yüzde 2’si Opera’yı tercih etti. Şir-
ketin Opera-mini adını verdiği ve genellikle cep telefonları 
ve taşınabilir cihazlar pazarını hedefleyen web tarayıcısı 
sürümü, 40 milyonun üzerinde telefonda önceden yüklü 
olarak gelmesine rağmen beklenen kullanım oranlarına ula-
şamadı. Tarayıcı, cep telefonlarının yanı sıra Nintendo’nun 
Wii oyun konsolu gibi farklı kategorilerdeki bazı cihazlarda 
da kullanılabiliyordu.

Mozilla Firefox
1998 yılında Netscape, adı sonradan Mozilla Vakfı olacak bir 

vakıf kurduğunu duyurdu. Firefox projesi, Mozilla projesinin 
deneysel bir dalı olarak Dave Hyatt, Joe Hewitt ve Blake Ross 
tarafından başlatıldı.

Bu grup, Firefox adını alacak tarayıcının, ileride Mozilla Su-
ite’in yerini almasını umuyorlardı. 3 Nisan 2003’te Mozilla, o 
tarihten itibaren Mozilla Suite yerine Firefox ve Thunderbird’e 
odaklanacağını açıkladı. Mozilla Suite gönüllüleri ise SeaMonkey 
projesini oluşturdu ve 2005’te SeaMonkey, tamamen Mozilla 
Application Suite’in yerine geçti. Ancak bu projenin adı birkaç 
kez değiştirildi.

Internet Explorer ile tarihe gömülen Netscape Navigator’ı 
temsil eden bu tarayıcıya Phoenix ismi verildi. Adın özel bir 
anlamı bulunuyordu: Mitolojide yanarak öldükten sonra ken-
di küllerinden yeniden doğan bir kuş olan Zümrüdüanka’nın 
“külleri” anlamına geliyordu.

Ancak bu isim Phoenix Technologies şirketine ait olduğu için 
bu düşünceden vazgeçildi ve Firebird‘de karar kılındı. Ancak 
bu isim, aynı adı kullanan açık kaynaklı veritabanı yazılımı 
projesinin tepkisini çekince, bu isimden de vazgeçildi.

Mozilla Vakfı, karışıklığı önlemek adına tarayıcı isminin 
Mozilla Firefox olacağını açıkladı. Bu isim, kızıl panda hayva-
nının takma adı olarak biliniyor ve aynı zamanda bu hayvan, 
Firefox’un maskotu olarak da kullanılıyor.

2009 yılı sonlarında Firefox’un pazar payı yüzde 32 ile zirveye 
çıktı ve Firefox 3.5 sürümü bir süreliğine dünyanın en popüler 
tarayıcısı oldu. Ardından gelen Google Chrome’un yarattığı 
rekabetle birlikte Firefox’un pazar payı düştü. Mozilla’ya göre 
Aralık 2014 itibarıyla dünya çapında yaklaşık 500 milyon Fi-
refox kullanıcısı bulunmaktadır.

2020 Şubat ayı itibarıyla; Statcounter verilerine göre Firefox 
masaüstü kullanım oranı yüzde 9,54 olarak açıklandı. Firefox 
tarayıcısı, 2006 yılında bir günde 8 milyon indirmeye ulaşarak 
Guiness Rekorlar Kitabına da adını yazdırmıştır.

İlk internet tarayıcısı: Mosaic
İlk olarak 1992 yılında Mosaic ile internet tarayıcısı serüveni 

başlıyor. Mosaic, 1993-1997 yılları arasında National Center for 
Supercomputing Applications (NCSA) bünyesinde geliştirilmiş 
bir web tarayıcısı. Kendisi internetin (WWW) bilinirliğinin 
artmasına sebep olan tarayıcı unvanı ile biliniyor.

C programlama dili ile geliştirilen tarayıcı, aynı zamanda dosya 
aktarım iletişim kuralı, ağ haber aktarım protokolü ve Gopher gibi 
daha önceki internet protokollerini de çalıştırabilen bir istemciydi.

AmigaOS, macOS, Unix, OpenVMS ve Microsoft Windows 
işletim sistemleriyle kullanılabilen Mosaic‘in geliştirmesi 7 Ocak 
1997‘de tamamen durduruldu. Ancak bu projenin bitmesinden 
sonra Microsoft harekette geçti.

Netscape Navigator
Amerika merkezli Netscape Communications Corporation, 

geliştirdiği Navigator tarayıcısı ile WorldWideWeb’den yarar-
lanmak için girişimde bulunan ilk şirket oldu. Nisan 1994’te 
Marc Andreessen’i kurucu ortak, Kleiner Perkins’i de yatırımcı 
olarak işe alan Jim Clark’ın buluşu olan Mosaic Communications 
Corporation adıyla kuruldu. 1993’de ortaya çıkan Mosaic’in yerini 
alacak şirketin ilk ürünü 13 Ekim 1994‘te piyasaya sürülen Mosaic 
Netscape 0.9 adlı bir web tarayıcısıydı. Piyasaya sürüldükten 4 
ay sonra pazar payının dörtte üçünü almıştı. Mosaic, rekabete 
göre üstünlüğünden dolayı kısa sürede internet kullanıcılarının 
ana tarayıcısı haline geldi. Bu tarayıcının adı daha sonra Netsca-
pe Navigator olarak değiştirildi ve şirket adı da Netscape oldu.

1995’ten başlayarak Mosaic, Netscape’deki pazar payını 
kaybetti ve proje sona erdiğinde, 1997’ye kadar sadece çok az 
bir kullanıcısı kaldı. Microsoft, Mosaic’i 1995 yılında Internet 
Explorer oluşturmak için lisansladı.

Bir çağın başlangıcı: 
Internet Explorer, ilk 4 sürümü boyunca Netscape ile 

rekabet için geliştirilmekte olan bir üründü.
Internet Explorer’ın ilk sürümü Spyglass, Mosaic tarayı-

cısı taban alınarak 1995 yılında yapılmıştır ve Microsoft ile 
Spyglass ile yapılan anlaşmaya göre Spyglass Microsoft’un 
IE ile elde ettiği kârın dörtte birini alacaktı. 3. sürümüne 
kadar dikkat çekmeyen bir tarayıcı olan Internet Explo-
rer’ın pazardaki rakibi Netscape Navigator idi.

Internet Explorer ikinci sürümüyle birlikte teknolojik 
gelişmelere ayak uydurmaya başladı. macOS ve Windows 
desteği, SSL, HTTP çerezleri, RealAudio, VRML ve NNTP 
özellikleri ile adeta altın çağına giriş yaptı.

Geliştirme açısından hep geriden gelen tarayıcı, ilk 
süksesini Internet Explorer 3 sürümü ile gerçekleştirdi. 
Bu sürümde CSS, metabilgi ve PICS, ses ve video, Java 
ve ActiveX desteği sunarak en büyük çıkışını yapmayı 
başardı. Microsoft’un sıradaki hamlesi tarayıcı içerisine 
e-posta istemcisi, adres defteri, NetMeeting ve Windows 
Media Player’ı entegre etmek oldu.

Tüm bu adımlardan sonra, internet servis sağlayıcılarına 
tüm ağ paketleri Internet Explorer üzerinden gelmeye baş-
ladı. Pazarın tüm hakimiyeti IE’ye geçti derken, Microsoft, 
Netscape’e vuracağı ölümcül darbesini de planlamıştı.

Internet Explorer 4 sürümünü piyasaya süren Micro-
soft, işletim sistemi pazarındaki yüksek payını kullana-
rak Internet Explorer’ı Windows işletim  sistemindeki ön 
tanımlı internet tarayıcısı yaptı. Bu hamle IE’nin pazar 
payında tarihindeki en yüksek sıçrayışı yapmasını sağladı 
ve Netscape’i adeta piyasadan silerek birinciliği ele geçirdi.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Geçmişten günümüze internet tarayıcıları
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Microsoft Edge
Aralık 2014’te, teknoloji yazarı Mary 

Jo Foley, Microsoft’un Windows 10 için 
“Spartan” kod adlı yeni bir web tarayıcısı 
geliştirdiğini haber yaptı. Foley, Internet 
Explorer’ın uyumluluk sebeplerinden dolayı 
tutulacağını, ancak “Spartan”ın Internet 

Explorer’dan bağımsız olarak yeni bir ürün 
olarak düşünülmesi gerektiğini ekledi.

Bunun üzerine Spartan, Windows 10 Tek-
nik Ön İzleme yapı 100049’da kullanıcılara 
varsayılan tarayıcı olarak sunuldu. 29 Nisan 
2015‘te resmi olarak Spartan adı Microsoft 

Edge olarak değiştirildi ve IE logosuna benzer 
yeni bir logo ile piyasaya sürüldü. 15 Ocak 
2020‘de ise Chromium altyapısını kullanan 
Yeni Edge tarayıcısı piyasaya sürüldü ve 
Windows 10’un güncel sürümlerinde var-
sayılan tarayıcı olarak sunulmaya başlandı.

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Google Chrome
Tarayıcı savaşlarının son büyük oyuncusu, geçmişten gü-

nümüze internet tarayıcıları listemizdeki en önemli nokta; 
ilk başlarda yer almasa da tüm endüstriyi neredeyse teke-
linde bulunduran Chrome internet tarayıcısı, Eylül 2008’de 
Windows sürümü ile karşımıza çıktı.

Aslında Google’ın CEO’su Eric Schmidt, Google Chrome’un 
çıkışından 6 yıl önce bağımsız bir tarayıcı yapma fikrine 
karşıydı. Google’ın küçük bir şirket olduğunu düşünüyor 
ve bu fikrin şirketi zedelemesini istemiyordu. Ancak şirket 
kurucuları Sergey Brin ve Larry Page birkaç Mozilla Firefox 
geliştiricisini işe alarak beta sürümünün oluşmasını sağladılar.

Belki de internet tarayıcılarının yeniden doğuşu olarak 
kabul edebileceğimiz gün olan 2 Eylül 2008‘de, Microsoft 
Windows için 43 dilde ilk Chrome beta sürümü yayınlandı.
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BİR RESSAMIN SIR PERDESİ: 

2016 yılında resmi olarak giriş yaptığı Türkiye pazarında 
basit bir yayıncıdan ziyade içerik üretici olma hedefi yle 

faaliyet gösteren Netfl ix, ilk Türkçe orijinal dizisi Hakan: 
Muhafız’ı 2018’de yayınladı. Süper kahraman temalı yapımın 

duyurusu bile Türk dizi sektöründe farklı bir şeylerin de 
nihayet ortaya çıkmaya başlayacağını bizlere gösterdi. Bu 
konudaki etkisi tartışılır, ancak ilk dört haftada 10 milyon 
izlenme sayısına ulaşması Netfl ix’i bir hayli memnun etti.

ATİYE

PHILIPS 50PUS7805
En yeni ve en popüler yapımları takip etmek 

elbette eğlenceli ancak tüm bunları 4K 
çözünürlükte bir LED TV ile yapmak paha 

biçilmez bir deneyime dönüşüyor. Philips’in 
50PUS7805 modeli de bunlardan biri.

Atiye | EĞLENCE DÜNYASIEĞLENCE DÜNYASI | Atiye
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93

Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

H
akan: Muhafız’ın başarısından 
sonra Netflix, Türkçe içeriklere 
yatırım yapma kararı aldı. Bu 
bağlamda da OGM Pictures or-

taklığıyla 2019 yılında Atiye’yi hayata ge-
çirdi. Netflix Türkiye’nin ikinci göz ağrı 
diyebileceğimiz dizi de tıpkı alışılageldik 
Türk yapımlarından farklıydı. Hobisi bir 
şeyler çizmek olan ve bunu mesleğe dönüş-
türen bir ressamın aslında o kadar da basit 
bir hayatı olmadığını gözler önüne seren 
Atiye’nin ilk sezonunun çekimleri Şanlı-
urfa’nın Göbeklitepe ilçesinde gerçekleşti.

Ekibin lokasyon olarak burayı tercih 
etmesi tesadüf değil. Atiye’nin uyarlan-
dığı Dünyanın Uyanışı kitabında bahsi 
geçen Göbeklitepe, insanlığın ilk yerleşim 
alanlarından biri olarak kabul ediliyor. 
İstanbul’da düzenlediği etkinlikte misa-
firlerine sergilediği gizemli sembol, Ati-
ye’nin kendisini farklı sularda yüzerken 

bulmasını sağlıyor. Zira Göbeklitepe’de 
kazı çalışmaları yapan bir arkeoloğun 
bulduğu sembol ile Atiye’nin o gece ser-
gilediği resim birebir aynı.

27 Aralık 2019’da gösterime giren ilk 
sezonunda her şeyin sanki tesadüf eseri 
olduğu izlenimini veren Atiye’nin geçtiği-
miz sene yayınlanan ikinci sezonunda ise 
genç kadın, sembol ile arasındaki bağın 
tahmin ettiğinden çok daha fazla oldu-
ğunun farkına varıyor. Sebebi bilinmez 
bir hastalıktan ötürü anne karnındaki 
bebeklerin daha dünyaya gelmeden öl-
meleri ve bunun tek çözümünün Atiye’de 
gizli olması, bahse konu bağlantıyı ortaya 
koyan yegâne unsurların başında geliyor.

Konunun izleyici aktarılma tarzı, kur-
gusu, çekim teknikleri ve yer seçimi gibi 
birtakım detaylar nedeniyle Netf lix’in 
Almanya yapımı orijinal dizisi Dark’a 
sıkça benzetilen Atiye bir yönüyle gerçek-

ten benzerlik taşıyor: Üçüncü sezonuyla 
ekranlara veda edecek Atiye, sezon sayısı 
bakımından Dark ile aynı kaderi paylaşıyor.

Netflix Türkiye şimdiye kadar bir tane 
dizisini final yaptı; o da Hakan: Muhafız. 
50M2, Aşk 101, Bir Başkadır ve Fatma 
gibi yapımları da bulunuyor ancak bun-
ların yeni sezonları daha çıkmadı ve final 
tarihleri tam anlamıyla belli olmadı. 17 
Haziran’da yayınlanacak üçüncü sezonla 
son bulacak Atiye’nin gizeminin açıklığa 
kavuşması ve kendisini ressam zanneden 
genç bir kadının ardındaki sır perdesinin 
aralanması bekleniyor.

Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık’ın 
birlikte yönettiği Atiye’nin başrollerinde 
tecrübeli oyuncu Beren Saat yer alırken, 
ona Melisa Şenolsun, Metin Akdülger, 
Mehmet Günsür, Cezmi Baskın, Başak 
Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, 
Meral Çetinkaya eşlik ediyor.
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İLE KORKUYU DERİNLERDE YAŞAYIN
Korku ve gerilimin başarılı bir şekilde harmanlanması ile ortaya çıkan 

Resident Evil Village, Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil oyun 
serisinin yeni hayatta kalma oyunu olarak oyunseverleri büyülüyor. 

25 yıllık Resident Evil tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan 
Resident Evil Village, gerek hikayesi gerekse karakter modellemesi ile 

otoritelerden tam puan almayı başardı.
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P
layStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X 
ve S Serisi, Google Stadia ve Windows platformunda 
oyuncularla buluşan Resident Evil Village, serinin bir 
önceki oyunu Resident Evil 7: Biohazard yapımının de-

vamı niteliğinde. Sinematik sahneleri fazlasıyla göreceğimiz bu 
oyun aksiyon tarafında da oyuncuyu bir hayli memnun ediyor.

Gelelim oyunun hikayesine... Oyunsever okuyucularımız için 
çok fazla spoiler vermeden oyunun hikayesine ufaktan bir giriş 
yapalım. Oyuna Resident Evil 7’den aşina olduğumuz Ethan 
Winters karakterini yöneterek başlıyoruz. Eşimiz Mia ve kızımız 
Rosemary ile mutlu bir akşam geçirerek için hazırlıklar yapı-
yoruz. Daha sonra kızımız Rose’u yatırdıktan ve Mia ile akşam 
yemeği için masaya oturduktan sonra işler bir anda değişiyor.

Yemek yerken elektriklerin kesilmesi ile evimize saldırı düzen-
lenmesi bir oluyor. Bu saldırıda eşimiz Mia öldürülürken, kızımız 
Rose ise kaçırılıyor. Daha sonra biz de kendimizi her şeyin başladığı 
meşhur köyde buluyoruz. Zaman kaybetmeden kızımızı kurtarmak 
için yola koyuluyoruz. Ancak bizi kızımızı kurtarmak hiç de kolay 

olmayacak, çünkü bu köyde bizi onlarca büyük tehlike bekliyor.
Spoiler değil ama ufak bir öneri, eğer köyde dolanırken uzun 

boylu beyaz elbiseli bir kadın görürseniz, arkanıza bakmadan 
uzaklaşın. Zira yakalandığınız takdirde hiç de iyi şeyler olmaya-
cak. Korkunun, gerilimin ve aksiyonun bir noktada toplandığı 
Resident Evil Village, kesinlikle denenmesi gereken bir yapım 
olmuş. Ancak üst düzey grafikleri nedeniyle oldukça ağır bir 
oyun olan Resident Evil Village, yüksek sistem gereksinimleri 
istiyor. Bu yeni yapımı bilgisayarından oynayacak kullanıcılar 
için sistem gereksinimleri şu şekilde:

Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700 ve fazlası
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ve 
          NVIDIA GeForce GTX 1070
RAM: 16 GB
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.


