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YAZ GELDİ
Sıcakların boy göstermeye başlamasıyla insanlar
valizlerini toplayıp rotasını kıyı kentlerine çevirdi. Biz de
bu sayımızda teknolojiyi yakından takip eden tatilciler
için birbirinden keyifli özel içerikler oluşturduk. Yolculuk
biletleri alındı, güneş kremleri çantaya yerleştirildi ise
hadi başlayalım…
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YAZ GELDİ

T

emmuz ayına girmemiz ile beraber pandemi kuralları esnetildi ve tatil sezonu artık tam anlamıyla başladı! Biz de
Mediatrend ekibi olarak okurlarımızın tatil yolculuğuna
ortak olmak, içinde bulunduğumuz sıcacık günleri daha
eğlenceli bir hale getirmek istedik.
Henüz bir tatil planı yapmayanlar için Gezi köşemizde Türkiye’nin en güzel sörf merkezlerine yer verdik. Objektif köşemizde
ise yaz güneşi altında fotoğraf çekmenin ipuçlarını paylaşarak
Instagram’a daha güzel fotoğraflar atmanıza yönelik pratik bir
rehber oluşturduk. Fotoğraf sanatına meraklı olanlar için ise
amatör fotoğrafçılık ile profesyonel fotoğrafçılık arasındaki
farkları araştırdık.
Peki ya tatili evde geçirecekler ne olacak? Bu konuda ise yaz
aylarında yapılabilecek en keyifli aktiviteleri sıralayarak günübirlik yapılabilecek eğlenceli programları sizler için düşündük.
Ayriyeten küçük birer hobi veya uğraş arayanlar için birbirinden
güzel dijital ürünleri liste haline getirdik.
Her ay olduğu gibi Temmuz sayımızda da ünlü bir konuk ile
röportaj gerçekleştirdik. Sosyal medyaya ürettiği içerikler ile
geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selin Kidil’e teknoloji ve
hayatla alakalı çeşitli sorular sorduk. Aldığımız keyifli yanıtlar
ile kendisini çok daha yakından tanıdık!
Mobil hayat köşemizde Huawei’nin, tüm akıllı cihazları bir
araya getirmeyi planladığı HarmonyOS ekosistemini masaya

yatırdık. Geniş çaplı bir şekilde yeni işletim sisteminin özelliklerine yer verdik. Aynı zamanda bir başka sayfada, o çok
merak edilen soruya yanıt kazandırdık: “Android telefonlarda
antivirüs uygulaması kullanılmalı mı?” Cevabımız içeride...
Mutfakta Yaşam köşemizde bu ay iki konuya odaklandık.
Bunlardan ilki, yaz sıcağında yolculuğa çıkacaklar için araç
içinde bozulmadan dayanabilecek, sağlıklı ve lezzetli sandviç
tariflerini kapsarken; ikincisi ise fitliğini korumak isteyenlere
özel eşsiz Smoothie tariflerini içeriyor. Evde Yaşam sayfamızda ise Smoothie hazırlamak için en iyi 5 pratik makineyi bir
araya getirdik.
Tüm bunlar olurken gündemi de kaçırmadık elbette! Son
günlerin en çok konuşulan konusu olan Windows 11’e tüm
yenilikleri ile birlikte yer verdik. Microsoft’un yeni işletim sisteminin kullanıcılara vaat ettiği en önemli detayları aktardık.
Eğlence Dünyası köşemizdeyse bu ay oyuncularla buluşan F1
2021’den bahsettik. Ayrıca Netflix Türkiye’nin yeni orijinal
filmi Geçen Yaz’ı sinemaseverlere anlattık.
Çok daha fazlasına yer verdiğimiz Mediatrend Temmuz sayısı sizleri bekliyor! Fotoğrafçılıktan mutfak teknolojilerine,
bilgisayar dünyasından ses teknolojilerine kadar çok sayıda
içeriğimiz bir arada. Hadi sayfayı çevirin ve yolculuk başlasın...
MediaMarkt Türkiye

|3

| İÇİNDEKİLER

6

Gezi

Ses ve Görüntü

06- Türkiye’nin en güzel sörf merkezleri

60- Oyunseverler için kulaklık önerileri
64- Tatilde size eşlik edecek kablosuz hoparlör modelleri

Mobil Hayat
12- Huawei, HarmonyOS ile tüm akıllı cihazları bir araya getiriyor
16- Android telefonlarda antivirüs uygulaması kullanılmalı mı?
20- Selin Kidil ve Teknoloji

Bilgisayar Dünyası
68- Her bilgisayarda mutlaka olması gereken programlar
72- Windows 11 tanıtıldı: İşte yenilikler

Ana Konu: Yaz Geldi

Eğlence Dünyası

24- Yaz aylarının eğlencesi olacak yeni dijital oyuncaklar
28- Yaz aylarında yapılacak en keyifli aktiviteler

78- Anılarınızı canlandıracak bir aşk serüveni: Geçen Yaz
82 Kemerleri bağlayın: F1 2021 geliyor!

Evde Yaşam
32- Smoothie hazırlamak için 5 pratik makine
36- Su arıtma cihazları hakkında her şey

82

Mutfakta Yaşam
40- Fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olacak lezzetli Smoothie’ler
46- Uzun yol sandviçleri

Objektif
52- Amatör fotoğrafçılık ve profesyonel fotoğrafçılık arasındaki farklar
56- Yaz güneşi altında fotoğraf çekmenin ipuçları

24
12

36

32

40

|5

GEZİ | Türkiye’nin en güzel sörf merkezleri

Türkiye’nin en güzel sörf merkezleri | GEZİ

Alaçatı, İzmir

Türkiye’de rüzgar sörfü denildiğinde ilk aklan
gelen lokasyon Alaçatı olur. Yazları sörf için oldukça uygun rüzgar alan Alaçatı, Milli sporcularımızın
da ders verdiği kurumlarıyla, tüm Türkiye’den sörf
öğrencilerini kendine çeker. Denizi berrak, dalgasız
ve sörf öğrenmeye çok uygun olan Alaçatı’da her yaz
bu sporu öğrenmeye çalışan çok sayıda insanı sörf
tahtalarının üzerinde denge kurmayı öğrenmeye
çalışırken seyredebilirsiniz. Aynı zamanda kitesurf
eğitimlerini de Alaçatı’da bulabilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL
SÖRF MERKEZLERİ
Bu yaz artık sörf öğrenmek ve rüzgarın, dalgaların,
denizin üzerinde süzülerek hız yapmanın keyﬁni sürmek
isteyenler için sörf merkezlerimiz yeni öğrencilerini
bekliyor. İşte, Türkiye’nin en güzel sörf merkezleri.

6 | www.mediamarkt.com.tr
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GEZİ | Türkiye’nin en güzel sörf merkezleri

Türkiye’nin en güzel sörf merkezleri | GEZİ

Datça, Muğla

Türkiye’nin en güney batı ucu
olan Datça, aynı zamanda Ege
ve Akdeniz’in birleştiği, hırçın
rüzgarların etkisini gösterdiği
bir lokasyon olarak tanınıyor. Bu
rüzgarlı koylarıyla tanınan Datça,
Türkiye Windsurf Şampiyonası’na
da sık sık ev sahipliği yapıyor.

Akyaka, Muğla

Özellikle kitesurf eğitimi arıyorsanız,
Muğla’nın Akyaka bölgesindeki okullar
her yaz çok sayıda öğrenciye bu eğlenceli
sporu öğretiyor. Akyaka, oldukça güçlü
rüzgar almasına rağmen dalgalı olmayan
deniziyle hem kitesurf meraklılarına hem
de rüzgar sörfü sevenlere hitap ediyor.

Akyarlar, Muğla

Bodrum yarım adasının sakin semti Akyarlar sığ ve berrak
sularıyla, her yıl rüzgar sörfünü
öğrenmek isteyenlerin uğrak durağı oluyor.

8 | www.mediamarkt.com.tr
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GEZİ | Türkiye’nin en güzel sörf merkezleri

Gündoğan, Muğla

Bodrum Yalıkavak bölgesinde yer alan Gündoğan koyu,
komşu Göltürkbükü koyu ile aslında Bodrum’un en gözde
mekanlarından biri. Aynı zamanda rüzgar sörfünü öğrenmek isteyenler için de önemli okulların hizmet verdiği
Gündoğan, Bodrum’da tatil yaparken sörf öğrenmek için
ziyaret etmek isteyebileceğiniz bölgelerden biri.

Türkiye’nin en güzel sörf merkezleri | GEZİ

Ayvalık, Balıkesir

Cunda Adası ve Sarımsaklı Plajı
ile rüzgar sörfçülerine hizmet
eden Ayvalık, Güney Ege’deki yoğun tatilci kalabalığından kaçmak
için Kuzey Ege’yi tercih edenlerin
ilk tercihi. Bölge sakin koyları ve
sörf için uygun deniziyle profesyonelleri sık sık kendine çekiyor.

Alanya, Antalya

Okyanustakilere benzer yüksek dalgaların
vurduğu Alanya plajları, dalga sörfü yapanların ilgi odağı konumunda. Bu nedenle
bölgedeki yerel yöneticiler, Alanya’yı sörf
konusunda bir marka haline dönüştürmek
için ellerinden geleni yapıyor. Ancak dalgaları
yeni başlayanlar için oldukça ürkütücü olabileceğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle
Alanya’da sörf öğrenmek isterseniz, dikkatli
olmanızı tavsiye ediyoruz.

10 | www.mediamarkt.com.tr
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MOBİL HAYAT | Huawei HarmonyOS

Huawei HarmonyOS | MOBİL HAYAT

HUAWEİ,
HARMONYOS İLE
TÜM AKILLI
CİHAZLARI
BİR ARAYA
GETİRİYOR
ABD ambargosunun ardından
Google servislerine erişimi
kesilen Huawei, bir süredir
kendi işletim sistemini
geliştiriyor. HarmonyOS
olarak adlandırılması beklenen
bu işletim sistemi, şirketin
Android’e olan bağımlılığını
bitirecek. Sadece akıllı
telefonlara ve tabletlere
odaklanmak istemeyen Çinli
teknoloji devi, nesnelerin
interneti konusunda çalıştı.

12 | www.mediamarkt.com.tr
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MOBİL HAYAT | Huawei HarmonyOS

Huawei HarmonyOS | MOBİL HAYAT

T

ıpkı Apple gibi bir ekosistem kurmak isteyen Huawei, bunu bir adım
öteye taşıyarak, hayatınızda bulunan
her elektronik aleti akıllandırmayı
hedefliyor. İşletim sistemini kullanan tüm
ürünleri tek bir parça gibi ele alan Huawei,
HarmonyOS ile bunları birbirine bağlayarak
“süper cihaz” olarak adlandırılan bir bağ oluşturacak. Tüm cihazların bir arada çalışması
ve kaynak yönetimi yapmasını sağlaması
planlanan süper cihaz özelliği, kullanıcılara
kusursuz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
Sadece kaynak paylaşımına değil, pratik
kullanımı da hedefleyen Huawei, süper cihaz
ile ürün kargaşasına son vermeyi hedefliyor.
Akıllı ev teknolojileri ve nesnelerin internetine odaklanan Çinli teknoloji devi, işletim
sistemini en basit özelliklere sahip cihazın
bile rahatlıkla kaldırabileceği şekilde düşük
sistem gereksinimleriyle geliştirdi. Bu sayede
televizyon, fırın, buzdolabı ve hatta kapı dahil aklınıza gelen her cihaz, HarmonyOS’u
kullanacak.
Her akıllı ürünün kendi uygulaması olduğuna dikkat çeken şirket, süper cihazın
bu sorunu ortadan kaldıracağını açıkladı.
Örneğin HarmonyOS çalıştıran telefona
sahip herhangi bir kullanıcı, çevresindeki
bu işletim sistemini kullanan diğer cihazları
kontrol edebilecek. Böylelikle televizyon için
ayrı klima için ayrı bir uygulama indirmenize
gerek kalmayacak. Apple’ın aksine işletim
sistemini herkese açık tutan şirket, isteyen her
üreticiyle iş birliği yapmaya açık olduklarını
da duyurdu. Aynı zamanda Çin’deki birkaç
farklı beyaz eşya üreticisiyle de görüşüldüğü
açıklandı.
Herkesin kullanabilmesi için özel olarak
geliştirilen HarmonyOS, tek bir kaydırma
hareketiyle cihazları birbirine bağlamanıza
izin veriyor. Örneğin bir televizyona ya da
ses sistemine bağlanan telefon, bu ürünle bir
araya gelerek Wi-Fi ve Bluetooth gibi ayarlara
erişim sağlayabiliyor.
Ayrıca iletişimde olan cihazlar, tıpkı Apple’ın, AirDrop özelliği gibi birbirleri arasında
veri transferi yapabiliyor. Oldukça hızlı çalışan bu aktarım, yüksek boyutlu dosyaların
kayıpsız bir şekilde bir cihazdan ötekine
aktarılmasına olanak tanıyor. Sistem ayrıca
geleneksel bağlantı metotlarına kıyasla çok
daha güvenli olmasıyla öne çıkıyor. Sahip
olduğu özelliklerle geleceğin teknolojilerinden biri olarak görülen HarmonyOS, ne
zaman tüm akıllı cihazlarda bulunacak
kadar yaygınlaşır, henüz belli değil. Ancak
Huawei’in sahip olduğu finansal gücü göz
önüne alırsak şirketin birkaç yıl içerisinde
hazır olması bekleniyor.

14 | www.mediamarkt.com.tr
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MOBİL HAYAT | Android telefonlarda antivirüs uygulaması kullanılmalı mı?

Android telefonlarda antivirüs uygulaması kullanılmalı mı? | MOBİL HAYAT

ANDROID
TELEFONLARDA
ANTİVİRÜS
UYGULAMASI
KULLANILMALI MI?
Android işletim sistemi, akıllı telefon
pazarında oldukça büyük bir yere
sahip. Hatta buna ek olarak tabletler
ve akıllı saatler gibi pek çok ürün,
Google tarafından geliştirilen bu işletim
sistemini kullanıyor. Ancak popülarite
ve açık kaynaklı olmak, çeşitli sorunlara
beraber geliyor. Platform için en büyük
tehlike ise virüsler. Peki nasıl korunuruz,
Android telefonlar antivürüs programı
olmadan da kullanılabilir mi?
16 | www.mediamarkt.com.tr
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MOBİL HAYAT | Android telefonlarda antivirüs uygulaması kullanılmalı mı?

Android telefonlarda antivirüs uygulaması kullanılmalı mı? | MOBİL HAYAT

SAMSUNG Galaxy A52

Android 11 işletim sistemi
ile kullanıcılarını karşılayan
Galaxy A52, güvenilir ve
keyifli bir mobil deneyim
sunuyor. Samsung’un düzenli
periyotlarda yayınladığı
güvenlik güncellemeleri
sayesinde telefon, kötü amaçlı
yazılımlara karşı başarılı bir
performans sağlıyor.

A

ndroid işletim sistemi oldukça
büyük bir kitleye sahip. Tabii
durumun böyle olması, onu siber saldırılarla karşı karşıya bı-

rakıyor.
Bazı gereksiz reklamlar, farklı yollarla
gelen bildirimler gibi kötü amaçlı yazılımlar, kullanıcıları hedef alıyor. İşte bu
yüzden çoğu kişi de antivürüs programlarına ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.
Ancak durum pek de öyle değil.

18 | www.mediamarkt.com.tr

Bilindiği üzere Google, Android işletim
sistemini düzenli aralıklarla güncelliyor.
Buna ek olarak daha kullanıcı odaklı çalışan akıllı telefon üreticileri, çeşitli güvenlik önlemleri ve destekleriyle koruma
seviyesini üst düzeyde tutuyor.
Şu anda akıllı telefonların çoğunda
Google’ın yerleşik koruma hizmetleri
bulunmakta.
Bu, GMS adı verilen Google Mobil Hizmetleri, yüklü olduğu cihaza kötü amaçlı

yazılımları engelleyen Google Play Protect
özelliği kazandırıyor. Yukarıdaki yazılımlara alternatif olarak Google, cihazların
olası bir duruma karşı önlem alması için
aylık Android güvenlik yamalarını da
güncellemelerle sunmakta.

Google Play koruması

Google’ın işletim sistemi için sunduğu
Play Protect, Android 8.0 sisteminden bu
yana piyasada var ve şu anda Google Play

Hizmetlerinin 11 ya da daha üstü sürümlerine sahip kişilere yerleşik olarak geliyor.
Bu, diğer anlamıyla önceden yüklenmiş
antivürüs olarak da düşünülebilir.

Aylık güvenlik güncellemeleri

Play Protect, uygulamalara gelen kötü
amaçlı yazılımları izlerken, aylık güvenlik
güncellemeleri ise; AOSP, Linux çekirdeği ve işlemciler üzerinde tespit edilen
güvenlik açıklarını gideriyor. Google bu

yamaları yayınlıyor ve cihaz üreticileri
de bunu ele alarak akıllı telefonlarına
güncelleme olarak yayınlıyor.

Android’in antivürüs
programlarına
ihtiyacı var mı?

Yukarıdaki tüm açıklamalar ele alındığında Android cihazların antivürüs
programına ihtiyacı bulunmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü kullanıcılar

genellikle virüsleri; reklam, kötü amaçlı
yazımılar ve çeşitli bildirimlerden telefonların bulaştırıyor.
Google ise yukarıda belirttiğimiz önlemler sayesinde olası sorunların önüne
geçiyor. Dolayısıyla güncel bir Android
cihaz kullanıyorsanız antivürüs programları pek de gerekli değil. Ancak eski
ve güvenlik güncellemelerinden yoksun
bir cihaza sahipseniz, dikkatli olmanız
gerektiğini belirtmekte fayda var.
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MOBİL HAYAT | Selin Kidil ve Teknoloji

Selin Kidil ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

SELİN KİDİL
VE TEKNOLOJİ
Bildiğiniz gibi Mobil Hayat
köşemizde her ay farklı bir ünlü
konuğumuz ile teknoloji ve
hayat üzerine keyiﬂi sohbetler
gerçekleştiriyoruz. Bu ayki
konuğumuz ise seslendirme
sanatçısı ve sosyal medya
fenomeni Selin Kidil...

20 | www.mediamarkt.com.tr
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MOBİL HAYAT | Selin Kidil ve Teknoloji

Selin Kidil ve Teknoloji | MOBİL HAYAT
Selin Kidil’i tanıyabilir miyiz? Teknoloji ile yollarınız
nasıl kesişti?
Selam! 9 Haziran 1993 doğumluyum. Çocukluğumdan
beri kamera önünde olma hevesim vardı. Ben kendimce
çeşitli performanslar sergilerken abimin videolarımı
çekmesi ile teknolojiyle tanıştım. Güzel Sanatlar Lisesi,
Sinema-Televizyon bölümünde okumamla beraber de
bir daha hiç ayrılmamak üzere bu ilişkimiz devam etti.
Tanınan bir isim olarak teknolojinin size sunduğu
avantajlar ve dezavantajlar neler?
Tanınırlığı artırmak, daha kolay ve hızlı bir şekilde
iletişim kurmak, amaçlara ulaşma yolunu hızlandırmak
konusunda çok avantajını gördüm diyebilirim. Dezavantajı
da diğer arkadaşlarımın da katılabileceği gibi kim olduğunu
dahi bilmediğiniz insanlar için ulaşılabilir olmak ve her
kafadan bir ses çıkması... Bu bazen sinir bozucu olabiliyor.
Dijital mecralardaki etki alanınız her geçen gün artıyor. Ancak bir diğer mesleğinizin seslendirme sanatçısı
olduğunu biliyoruz. Dijitale içerik üretmek mi, yoksa
televizyon/sinemada olmak mı sizi daha çok besliyor?
Dijital içerik üretmeden de seslendirme oyunculuğu ya
da sinema-televizyon gibi mecralarda yer alarak mutlu
olabilirim. Fakat kendimi insanlara açmadan özgürleşmiş
hissedemeyeceğim için dijital içerikler üretmeye devam
ediyor. Yüzde 55 asıl mesleğim, yüzde 45 ise dijital içerik
üretmek diyebilirim. (Gülüşmeler)
Akıllı telefonunuzda en sık kullandığınız 3 uygulama
hangisidir?
Instagram, Whatsapp ve Spotify gün içerisinde en sık
kullandığım uygulamalar diyebilirim.
Son olarak teknoloji tüm hızıyla gelişimini sürdürürken, 20 yıl sonrası için bir gelecek tezahürü istesek; sizce
teknoloji perspektifinde nasıl bir dünya bekliyor bizi?
Hiç bilmiyorum, sadece şu an aklımızın ucundan bile
geçmeyecek bir şey olsun ve bunları iyiye kullanalım
istiyorum. Bir de lütfen ışınlanabilelim, beklemeyi de
bekletmeyi de hiç sevmiyorum çünkü. Şimdiden teşekkürler! (Gülüşmeler)

22 | www.mediamarkt.com.tr
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YAZ GELDİ | Yaz aylarının eğlencesi olacak yeni dijital oyuncaklar

Yaz aylarının eğlencesi olacak yeni dijital oyuncaklar | YAZ GELDİ

YAZ AYLARININ
EĞLENCESİ
OLACAK YENİ
DİJİTAL
OYUNCAKLAR
Pandemi döneminde dijital dünya büyük bir yükseliş
yaşadıysa da fuar ve şov düzenlemek konusundaki
kısıtlamalar nedeniyle teknoloji üreticileri, yeni
ürünlerini duyurmakta çok fazla etkin olamadı.
Ancak gelişmiş teknolojik yetenekleriyle pek çok
yeni ürün yaz aylarınıza keyif ve konfor katacak.
Elektrikli Scooter’lar artık
herkese hitap ediyor

LENOVO Tab M7

7 inç ekran boyutuyla konforlu bir deneyime kapı açan Tab M7, 2 GB RAM ve 32
GB depolama alanına sahip. Android işletim sistemli tablet, tatil boyunca pratik
kullanımı ile yanınızdan ayırmayacağınız
bir teknolojik ürün olma iddiası taşıyor!

24 | www.mediamarkt.com.tr

Her bütçeye uygun şekilde üretilen
farklı elektrikli scooter modelleri artık
herkesin ihtiyacına cevap veriyor. Sadece
küçük çocuklar için bir eğlence aracı
değil aynı zamanda yetişkinlerin de kısa
mesafelerde pratik bir ulaşım aracı olarak
kullandığı elektrikli scooter’lar bu yıl
tüm şehirlerimizde çok popüler olacak.
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YAZ GELDİ | Yaz aylarının eğlencesi olacak yeni dijital oyuncaklar

DJI Mini SE Drone

Drone’lar yaz aylarının vazgeçilmezleri... Ancak ne var ki fiyatları
bazı bütçeler için uygun olmayabiliyor. Özellikle drone konusunda artık
standartları belirleyen Çinli DJI’ın gelişmiş drone’ları büyük talep görüyor.
DJI şimdi, alışıldık drone kalitesini,

Yaz aylarının eğlencesi olacak yeni dijital oyuncaklar | YAZ GELDİ

daha erişilebilir bir fiyat seviyesiyle,
DJI MINI SE Drone ile sunmaya hazırlanıyor. Bu yaz piyasada olması
beklenen, 12 MP kamerasıyla HD videolar çekebilen 249 gramlık drone’un
yurt dışı fiyatı 300 dolar. Türkiye’ye
ne zaman ulaşacağını ise bilemiyoruz.

Renkli akıllı ampüller

Bu yıl tatile çıkarken, evinizi de
akıllı ampüllerle korumayı tercih
etmek akıllıca bir yatırım olabilir.
Siz evde yokken internet üzerinden kontrol edebileceğiniz düşük
enerji tüketimli ve çok renkli ışıklar
verebilen bu ampüller gece boyu
farklı sıralarla renkli ışıklar yayarak dışarıdan evi gözleyebilecek
kötü niyetli kişilere, evin içinde
TV seyreden birileri varmış gibi
izlenim bırakabiliyor. Siz de yaz
tatiliniz sırasında, aklınız evinizde
kalmadan gönül rahatlığı ile tatilinizi yapabiliyorsunuz.

Apple Airtag

Apple’ın Airtag ürünleri, tatil boyunca eşyalarınızın veya çantanızın
kaybolması ihtimaline karşı kullanışlı
bir önlem sunuyor. Telefonunuzun
ekranındaki haritada, kaybolan eşyalarınızın nerede olduğunu görebiliyor
ve hassas bir şekilde yerlerini tespit
edebiliyorsunuz.

Taşınabilir UVC Sterilizasyon Cihazı

Mini kablosuz
hareket sensörleri

Aksiyon kameraları

Eğer hala bir aksiyon kamerası edinmediyseniz,
bu yaz artık tam sırası! Pandemiyle beraber dışarıda
geçen zamanımızın ne kadar değerli olduğunu anladık. Şimdi yeniden özgürce yaz tatili yapabilmenin
keyfiyle buluşacakken, suyun altını, üstünü, bisikletimizle tırmandığımız tepeleri, yamaç paraşütü
deneyimimizi rahatça ve güvenli bir şekilde kaydetmek için bir aksiyon kamerasına ihtiyacımız olacak.
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Tatiliniz sırasında, ev
güvenliğini bir adım daha
ileri götürmek için, evinize
akıllı mini kablosuz hareket sensörleri yerleştirebilirsiniz. Bu akıllı cihazlar
evde bir hareket algıladıklarında telefonunuza uyarı
gönderebildikleri gibi eğer
gerekli akıllı ev donanımlarına sahipseniz; evdeki
kameraları açıp kayıt alabilir veya alarm çalıp hırsızı
korkutup kaçırabilirsiniz.

Bu yıl tatil yaparken, aşılar tamamlansa da içinizin
rahat etmesi için, yanınızda UV ışınıyla sterilizasyon yapan minik bir cihaz taşımak isteyebilirsiniz.
Otel odanızı, sık sık elinize aldığınız telefonunuzu
veya temas edeceğiniz diğer yüzeyleri öncelikle bu
cihazla sterilize etmek faydalı olabilir.
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Yazın yapılacak en keyifli aktiviteler | YAZ GELDİ

YAZIN YAPILACAK EN
KEYİFLİ AKTİVİTELER
Küresel pandemi nedeniyle evde kaldığımız yaklaşık iki
yıllık dönem artık sona eriyor. Temmuz’a girmemizle birlikte
kısıtlamalar gevşetilirken; bir yandan da yaz mevsiminin
gelmesinin coşkusunu yaşıyoruz. Bunun üzerine sıcaklıklar
yavaş yavaş artarken, dolaplarda uzun süredir bekleyen yaz
kıyafetleri de ortaya çıkmaya başlıyor.
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Y

az aylarını daha kaliteli geçirmek için yapılacak
onlarca aktivite var. Tabii ki bunların başında
şüphesiz sıcaklıkların verdiği hararet ile denizlere
koşmak, güneşlenmek ve elinizde soğuk içecekler ile
dolaşmak geliyor. Ancak bunların yanı sıra yazın yapılacak
daha onlarca aktivite mevcut. İşte siz değerli okuyucularımızın listesine ekleyebileceği birkaç eğlenceli fikir daha…

Bir Yolculuğa Çıkın

Haritadan kendinize bir yer seçin, arabanıza binin
ve sadece sürün. Bu dünyada en iyi arkadaşlarınızla bir
yolculuğa çıkmak kadar eğlenceli ve canlandırıcı çok az
aktivite vardır. Yol boyunca yapmak istediğiniz her şeyin
bir listesini yapın ve hepsini tek tek uygulayın.

Sıcak hava balonu ile zirveye çıkın

Kendinizi hak ettiğiniz zirve noktasına taşıyın ve sıcak
hava balonu ile yolculuk yaparak dünyanın kuş bakışı nasıl
göründüğüne bakın. Daha da iyisi, yükseklerde uçarken
arkadaşlarınız ve aileniz ile soğuk bir içeceği yudumlayarak
gökyüzünün tadını çıkarın.

Rafting ile adrenalini derinlerde yaşayın

Artan sıcaklıklar nedeniyle buz gibi bir suyun üzerinde
Rafting yapmayı kim istemez ki... Şişirilebilir botlar ile
nehirde heyecan verici bir gezintiye çıkın, yol boyunca
akarsulara hükmedin. Ancak Rafting ekstrem bir spor
olarak kabul edilir, bu yüzden bunu Yazın yapılacaklar
listesine eklerken dikkatli olmanızı öneririz.

Su balonu savaşlarına ne dersiniz?

Hepimiz güneşi yüzümüzde hissetmeyi seviyoruz.
Ancak bazı durumlarda artan sıcaklıklar biraz fazla yakıcı olabiliyor. O günlerde, soğuk bir duş almak kadar iyi
hissettiren çok az şey vardır: Arkadaşlarınız ile su balonu
savaşı yapmak...
Onlarca balonun içine bulabildiğiniz en soğuk suları
doldurun ve iki takım oluşturarak savaşa başlayın. Unutmayın, savaşı daha kuru kalan takım kazanacak. Bu yüzden
karşı takımı balon yağmuruna tuttuğunuzdan kesinlikle
emin olun.

Mükemmel bir barbekü yapın

İyi yemek, iyi arkadaş, soğuk içecekler ve açık hava,
bu dünyada daha ne isteyebilirsiniz ki? Mükemmel bir
Barbekü, sıkıcı bir Cumartesi veya Pazar öğleden sonrasını eğlenceli hale getirmenin en iyi yollarından biridir.
Barbekü söz konusu olduğunda herkesin kendine özgü
bir tarzı vardır, bu nedenle kimsenin sizin mangal yapma
tarzınıza bir şey söylemesine izin vermeyin. Sadece eti en
iyi bildiğiniz şekilde ızgara yapın. Daha sonra sevdikleriniz
ile bu mükemmel etlerin tadını çıkarın.

Sörf yaparak dalgalara hükmedin

Belki de yazın yapılacaklar listesinde yer alan en zor aktivite sörf yapmaktır. Ancak bir dalgaya nasıl hükmedeceğinizi
öğrenirseniz, sıcak havanın ve denizin tadını sonuna kadar
çıkarabilirsiniz. Eğer sörf yapmayı bilmiyorsanız kesinlikle üzülmeyin. Hemen hemen her sörf plajının yakınında
başlangıç için sörf dersleri veren birilerini bulabilirsiniz.
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XIAOMI Mi Pro 2 Elektrikli Scooter
Yaz aylarında yapılabilecek en keyifli
aktivitelerden biri de elektrikli scooter ile
yola çıkmak... Mi Pro 2, 100 kg’lık taşıma
kapasitesi ve 75 dakikalık batarya performansıyla yolculuğunuza eğlence katıyor.
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SMOOTHIE
HAZIRLAMAK İÇİN
5 PRATİK MAKİNE
İster sabah, ister öğlen ya da akşam, herhangi
bir vakitte tüketilebilen içeceklerin sayısı azdır.
Kimisi uyku kaçırır, bir diğeri ise vakitsizce
mideye girdiğinden geceleri rahatsız eder. Ancak
çeşitli meyve ve sebzelerin bir araya gelmesiyle
oluşan smoothie’ler bunun aksine her an
tüketilebilirler. Mantığı gereği sağlıklı besinlerden
oluştuğu için de zararı yoktur. Peki aniden
smoothie kriziniz geldiğinde hazırlayabileceğiniz
bir makineye sahip misiniz?
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S

moothie makineleri çalışma mantığı itibariyle
basit bir karıştırıcıdan (blender) ibarettir.
Dolayısıyla herhangi bir blender ile hazırlayabilirsiniz. Ancak satın almadan evvel dikkat
etmeniz gereken en önemli hususlar var. Örneğin
alacağınız makinenin bıçakları mutlaka çıkarılabilir
olmalı ki, kolaylıkla yıkayabilin. Hacmi çok büyük
olmasa da aynı anda 4-5 farklı malzemeyi alabilecek
kapasitede olmalı ki rahatlıkla içeceğinizi hazırlayın.
Tüm bu detaylara uygun bir makine hem uzun
ömürlü olacak hem de size ileriye dönük bir sorun
yaşatmayacaktır. Listemizde fiyatına göre sunduğu
özellikleriyle tam size hitap eden karıştırma makinelerine yer verdik.

TEFAL Onthego Smoothie Blender
Ürün Tipi: El Blenderı
Maksimum güç: 300 W
Bıçak tipi: Çıkarılabilir bıçaklar
Bıçak sayısı: 4
Bulaşık makinesi güvenliği: Evet
600 ml doldurma kapasitesi
Metal gövde
Pratik kapak
Kolay Taşıma
Ambalaj Boyutu: 16 cm / 24 cm / 22 cm

WMF Kult X Mix & Go Smoothie Blender
Ürün Tipi: Blender
Maksimum güç: 300 W
Hacimsel kapasite: 0.6 l
Güç seviyesi: 1

Maks. hız: 60 rpm
Bıçak tipi: WMF Perfect Cut
Püskürtme koruması: Evet

ELECTROLUX ESB 2500
Smoothie Blender

Ürün Tipi: Smoothie Blender
Maksimum güç: 300 W
Hacimsel kapasite: 0.6 l
Bıçak sayısı: 4
Özel Nitelikler: 2 taşınabilir karıştırma şişesi ile birlikte
Kasa Malzemesi: Paslanmaz çelik

ARZUM AR1079 Shake’n Take Pro
Ürün Tipi: Blender
Maksimum güç: 800 W
Hacimsel kapasite: 600
Güç seviyesi: 2
Maks. hız: 26000 rpm
Bıçak tipi: Paslanmaz Çelik
Bıçak sayısı: 4
Otomatik programlar: Smoothie
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SU ARTIMA CİHAZLARI
HAKKINDA HER ŞEY
Daha sağlıklı ve temiz suya ulaşmanın en
pratik yollarından biri kuşkusuz su arıtma
cihazlarıdır. Şehirde veya kırsal alanda
fark etmez, nerede yaşıyor olursanız olun
bir su artıma cihazına ihtiyacınız olduğunu
fark ettiğinizde hayatınız değişebilir.
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M

edeniyetler daima su kaynaklarının çevresinde kurulmuştur.
Bunun temel nedeni ise temiz
su kaynakları olmadan sağlıklı
yaşamı sürdürebilmemizin mümkün olmaması. Ancak bu hayati gerçeğe rağmen,
insanoğlu medeniyeti yerleştiği bölgelerde
ilk olarak da su kaynaklarını kirletmeyi
ihmal etmez.
Bugün şehirlerde yaşayan pek çok insan, şebeke suyunun güvenli olduğunu
düşünse de bunun ne kadar doğru olduğunu ve anlık olarak şebeke suyuna
zararlı maddelerin karışıp karışmadığını
ölçmek, mümkün değil.
Kırsal bölgelerdeki dereler ve doğal kaynak suları ise her ne kadar doğal ve temiz
görünse de içinde ne gibi tehlikelerin olduğunu bilmemiz kolay değil. Üstelik bu tür
doğal su kaynaklarında, insan vücudu için
zararlı olabilecek mikro organizmaların
bulunması riski de oldukça yüksektir.
Dolayısıyla sağlıklı bir yaşam için evlerimizde kullandığımız çeşmeden akan
suyu filtreleyip, arıtmak çok akıllıca bir
hareket olacaktır. Bu noktada hayatlarımızı kolaylaştıran gelişmiş ve etkili
su artıma cihazları devreye giriyor.
Su arıtma sistemleri, size ulaşan
şebeke suyunun içindeki tüm mikroorganizmaları, katı parçacıkları
ve zararlı her türlü kimyasal
maddeyi eleyip kay-
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nağı güvenle içebileceğiniz bir hale getirir.
Bunu yaparken; dezenfeksiyon, çöktürme, filtrasyon, deiyonizasyon, elektrodiyaliz ya da en güvenilir su arıtma
teknolojisi olan ters ozmoz gibi pek çok
işlem uygulanabilir. Sulardaki dezenfeksiyon ise ozonloma ya da ultraviyole ışınları
gibi yöntemler kullanılarak yapılır.
Su arıtma cihazları, musluk başına
takılan pratik filtreleme sistemleri kadar, tezgah altına yerleştirilen ve daha
büyük hacimler kaplayan ters ozmoz
teknolojili cihazlara kadar, farklı boyut
ve fiyatlarda, ürünler olarak
karşımıza çıkar. Hatta
sadece çeşmedeki suyu
fiziksel filtreden geçirip bekleten sürahi tipi
basit mekanik arıtma
araçları bile hiç önlem
almamaktan daha iyi bir
çözüm olabilir.
Bu noktada karar vermeden önce günlük su tüketim
miktarınız, suyu kullandığınız yer ve hatta damak
tadınıza göre araştırma
yapmak gerekir.
Çay veya yemek suları
kaynatıldığı için buradaki
mikro organizmalardan endişe etme gereği bulunmuyor. Ancak böbrekleri veya
mideyi rahatsız edebilecek

taş, tortu, toprak gibi mikro parçaları
süzmek için yine de filtreleme yapmak
gerekir.
İçmek için hazır markalı paketlenmiş
su kullanmanız durumunda ise filtre ihtiyacınızın minimuma indiğini hatırlamak
gerekir. Çünkü şişelenmiş su üreticileri,
endüstri standartları gereği düzenli olarak
suyun kalitesini kontrol etmek zorunda.
Ancak yine de içinizin rahat etmesi adına,
filtreli bir sürahi kullanmanız damacanalarda kalabilecek tortu ve tozun vücudunuza kadar ulaşmasını engelleyecektir.
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FAZLA KİLOLARDAN
KURTULMANIZA
YARDIMCI OLACAK
LEZZETLİ
SMOOTHIE’LER

Vücut formunuzu
kısa bir süre içinde
şu ankinden daha iyi
hale getirmek ister
miydiniz? Bunun en
etkili yollarının başında
elbette ki spor yapmak
geliyor. Ancak takdir
edersiniz ki salgın
dönemindeyiz ve evden
dışarı adım atmak,
hele ki spor salonu gibi
kalabalık ortamlarda
bulunmak pek mantıklı
değil. Bu nedenle spor
aktivitelerimizi dahi
evlerimize taşıdığımız
bu zamanda size
yardımcı olacak bir
tüyo hazırladık.

K

ilo vermenizi sağlayacak birbirinden lezzetli
smoothie’ler metabolizmanın hızlanmasına
yardımcı olur, kaslarınızı güçlendirir ve vücudunuzu adeta harıl harıl çalışan verimli
bir yağ yakma makinesine dönüştürür. İçinde kilo
kaybını hızlandırdığı bilimsel olarak da kanıtlanan
sağlıklı besinler bulundurduğu için güvenle hazırlayıp tüketebilirsiniz.
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Frambuazlı Çikolatalı
Smoothie
Malzemeler

½ muz
1 avuç ıspanak
½ su bardağı ahududu
1 yemek kaşığı badem ya da kaju fıstığı yağı
2 yemek kaşığı ham kakao tozu
300 mililitre şekersiz badem, kenevir
veya hindistan cevizi sütü
1 ölçek veya porsiyon bitki bazlı protein tozu (isteğe bağlı)

Çilekli Vanilyalı
Smoothie

Değerler
(protein takviyesiyle)

Malzemeler

Değerler
(protein takviyesi olmadan)

Değerler

391 kalori / 15 gr yağ / 38 gr karbonhidrat / 12 gr fiber / 12 gr şeker / 34 gr
protein

257 kalori / 15 gr yağ / 32 gr karbonhidrat / 11 gr lif / 10 gr şeker / 8,6 gr
protein

½ su bardağı dondurulmuş karışık çilek
Bir avuç ıspanak
240 mililitre şekersiz ipek badem sütü
1 ölçek bitki bazlı vanilya protein tozu
230 kalori / 2.5 gr yağ / 20 gr karbonhidrat /
5 gr fiber / 7 gr şeker / 26 gr protein

Hindistan Cevizli
Kaju Proteinli Smoothie
Malzemeler

½ muz
1 yemek kaşığı kaju tereyağı
¼ fincan tam yağlı hindistan cevizi sütü
2 kaşık süt içermeyen Paleo Meal protein tozu
1 ölçek Espresso Dynamic Greens
2-3 buz küpü

Değerler

315 kalori / 21 gr yağ / 26 gr karbonhidrat /
4 gr fiber / 9 gr şeker / 14 gr protein
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Zenceﬁl Aromalı Muzlu Smoothie
Malzemeler

1 adet dondurulmuş olgun muz
1 yemek kaşığı taze maydanoz ya da kişniş
¾ fincan ıspanak
1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
¾ su bardağı sapları alınmış kıvırcık lahana
½ su bardağı doğranmış havuç
1 çay kaşığı limon suyu
236.59 mililitre su
4 buz küpü

Fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olacak lezzetli Smoothie’ler | MUTFAKTA YAŞAM

Elmalı ve Muzlu Smoothie
Malzemeler

¼ dondurulmuş muz
½ Çekirdekleri çıkarılarak dörde bölünmüş Pink-Lady
elma kabuğu
½ su bardağı şekersiz badem sütü
1 çay kaşığı keten tohumu yağı
3.14 çizgi tarçın

1 ölçek vanilya bitki bazlı protein tozu
İsteğe bağlı olarak suyla karıştırılır

Değerler

273 kalori / 7.4 gr yağ / 27 gr karbonhidrat / 5.5 gr fiber /
15 gr şeker / 26 gr protein

Değerler

58 kalori / 0 gr yağ / 14 gr karbonhidrat /
3 gr fiber / 5 gr şeker / 2 gr protein

Şeftalili Smoothie
Malzemeler

½ şeftali
½ dondurulmuş muz
2 yemek kaşığı yuvarlanmış yulaf
½ su bardağı şekersiz badem sütü
1 çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu
1 ölçek vanilya bitki bazlı protein tozu
İsteğe bağlı olarak suyla karıştırılır

Değerler

277 kalori / 4 gr yağ /
33 gr karbonhidrat / 6 gr fiber /
14 gr şeker / 28 gr protein
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UZUN YOL
SANDVİÇLERİ
Yaz tatiline çıkma heyecanıyla bavullarınızı topladınız,
aracınızın bakımını yaptırdınız ve yaşadığınız şehirden
tatil yapacağınız bölgeye kadar uzun saatler boyunca
araç kullanacaksınız. Her acıktığınızda bir tesiste
durup yemek yemeyi farklı sebeplerle sağlıklı bulmuyor
olabilirsiniz. Belki pandemi nedeniyle, belki maddi
sebeplerle, belki de zaman kaybı yaşamamak için bu
restoranlarda uzun yemek molaları işinize gelmeyebilir.
Peki çok uzun süre sıcak havada tazeliğini koruyabilecek
lezzetli sandviçler hazırlamayı düşünmez misiniz? İşte
sizin için birkaç lezzetli tavsiye.
46 | www.mediamarkt.com.tr

| 47

MUTFAKTA YAŞAM | Uzun yol sandviçleri

Uzun yol sandviçleri | MUTFAKTA YAŞAM

Kızarmış çıtır patlıcanlı sandviçler
Yola çıkmadan önce kendinize lezzetli
köfte ekmekler hazırlamak isteyebilirsiniz.
Ancak 7-8 saatlik bir yolculukta arabanın
içindeki sıcakta bekleyen köfteler, mideniz
için pek de sağlıklı sonuçlar doğurmaz. Ama
durun, size iyi haberimiz var. Eğer patlıcan
dilimlerini una bulayıp çıtır çıtır kızartırsanız, bırakın sandviç yapmayı yolculuğa
çıkmadan yemek isteyeceksiniz.
Tarif ise basit. Bir yumurta, yarım soda ve

3 çorba kaşığı unu ve baharatları bir kapta
karıştırıp bulamaç haline getirin. Ardından
hafif etli kestiğiniz patlıcan dilimlerini,
bu sosa bulayıp kızarmış ayçiçek yağının
içine atın.
Yeterince kızardığında çıkarın ve birkaç
dakika fazla yağının süzülmesini bekledikten sonra, sevdiğiniz diğer sebzelerle ekmek
arası yapabilirsiniz. Kızarmış patates, marul
yaprakları, havuç rendesi gibi malzemeler,

ekmeğin içinde kızarmış patlıcanlarla birlikte çok lezzetli olacaktır.
Yerken ekmeğin içine hardal, mayonez
veya ketçap da koyabilirsiniz, ancak bu
sosları sonradan eklemenizi tavsiye ederiz.
Çünkü sandviç içinde uzun saatler boyunca
bekledikçe tatları bozulabilir. Eğer kısa sürede tüketmeyi planlıyorsanız, sandviçinize
peynir ve domates dilimleri de eklemek
isteyebilirsiniz.

Eski kaşarlı leziz sebze sandviçleri
Eğer yeterince zamanınız yoksa ve hızlıca
bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, sıradaki
sandviçimiz tam size göre. Uzun yol sandviçlerinizin içine salam, sucuk, sosis, beyaz
peynir, krem peynir, tereyağı, taze kaşar, yumurta dilimleri gibi buzdolabından çıkınca
kısa sürede tüketilmesi gereken malzemeler
koymak çok doğru değil. Ancak peynir
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lezzetinden mahrum kalmak istemeyenler
için daha uzun süre dayanabilen eski kaşarı
kullanmak, güzel alternatifler yaratacaktır.
Marul yaprakları, mısır taneleri, havuç
rendeleri, biber dilimleri gibi sebzelerin
arasına, isterseniz, dilim dilim, isterseniz,
rendeleyerek eski kaşar katabilirsiniz. Ayrıca
bu sandviçleri baharatsız bırakmamanızı

da tavsiye ederiz.
Sebzelerin tadını güçlendirecek tuz, kırmızı biber, kara biber, kekik, nane gibi baharatları bir kaşık zeytinyağı ile karıştırıp
sandviçin içine dökebilirsiniz. Ya da sebzelerinizi sandviçin içine koymadan önce
bu baharatlı zeytinyağı ile karıştırıp öyle
ekleyebilirsiniz.
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Kapya biberli ve
kabaklı sandviçler
Yol boyunca midenize ağırlık çökmeden, direksiyon başında dinç kalmanızı
sağlayacak lezzetli ve hafif bir sandviç
için, baharatlar ve az zeytinyağı ile terbiye ettiğiniz kapya biberleri ve kabak
dilimlerini fırınlayın. Fırından mis gibi
kızarmış biber kokuları geldiğinde, fazla
yakmadan biberleri ve kabakları çıkarıp
doğrudan sandviç ekmeklerinizin içine
yerleştirin. Ayrıca sandviçin içine yine
bolca marul yaprakları, rendelenmiş
havuç ve yine fırında kızarmış patates
dilimleri de ekleyebilirsiniz. Uzun süre
tok tutan ve yolculukta mideniz için
zorluk çıkarmayacak bu sandviçler, hem
uzun yolculuklarda hem de uzun doğa
yürüyüşlerde vücudunuza ihtiyacınız
olan enerjiyi fazlasıyla sağlayacaktır.
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Bol zeytinli, avokadolu ve cevizli sandviçler
Uzun yollar ve doğa yürüyüşleri için midenize dost besinlerden biri de zeytindir.
Yeşil ya da siyah zeytinleri, kekik ve kırmızı
biber gibi baharatlarla soslandırdıktan sonra

dilerseniz fırında kızarmış sebzelerle, dileseniz de taze sebzelerle harmanlayarak içeriği
zengin, doyurucu ama yol boyunca sindirim
sisteminizi çok zorlamayacak sandviçler elde

edebilirsiniz. Burada eski kaşar, yumuşak
avokado sosu ve kırılmış ceviz parçaları da bu
sandviçin ruhuna çok uygun lezzetler olarak
seçeneklerinizi çoğaltmanıza yardımcı olabilir.

| 51

OBJEKTİF | Amatör fotoğrafçılık ve profesyonel fotoğrafçılık arasındaki farklar

Amatör fotoğrafçılık ve profesyonel fotoğrafçılık arasındaki farklar | OBJEKTİF

AMATÖR
FOTOĞRAFÇILIK
VE PROFESYONEL
FOTOĞRAFÇILIK
ARASINDAKİ
FARKLAR
Bir süredir fotoğraf çekiyorsanız, bir noktada
aklınızdan hiç şüphesiz şu soru geçecektir:
“Profesyonel bir fotoğrafçı mıyım yoksa amatör
mü?” Bir amatörü, profesyonelden neyin
ayırdığı sorusu genellikle sözlük üzerinden
yanıtlanmaya çalışılır. Ancak temelde bu iki
durum arasında ciddi farklılıklar vardır.
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M

aalesef pek çok insan “amatör” kelimesini ‘’İş bilmeyen, yeteneksiz’’ şeklinde
yorumluyor. Ancak bunun
asla doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki amatör fotoğrafçılık ve profesyonel fotoğrafçılık
arasındaki farklar nelerdir?
Siz değerli okuyucularımız için araştırdık.

Profesyonel
fotoğrafçılar
vizör
kullanır

Profesyone l foto ğrafçılar,
fotoğraf
çekerken
vizör kullanmayı tercih
eder. Bunu n nedeni ise iki
farklı şekilde açıklanabilir.
İlk olarak, vizör kullan-
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mak fotoğrafçının kameray ı
sabitlemesine yardımcı olur. Profesyonel
fotoğrafçılar, geliştirdikleri uygun tutuş
teknikleri sayesinde görüntü sabitleme
olmadan da süper sabit fotoğraflar çekebilir. Bu durum genellikle düşük ışık
koşullarında ve f laşın işe yaramadığı
durumlarda oldukça kullanışlıdır.
Profesyonel fotoğrafçıların vizör kullanmayı tercih etmelerinin ikinci nedeni,
gördükleri görüntünün daha güvenilir
olduğuna inanmasıdır. Bu da çekimin
sağlıklı bir şekilde gözle kontrol edilmesi,
cismin görüntü karesinin çerçevelenmesi
ve gerekli ayarların yapılması için vizör
kullanma ihtiyacını ortaya çıkarır. Profesyonel fotoğrafçılar için her kamera açısının
ve ışık kaynağının büyük bir önemi vardır.
Bu nedenle amatör fotoğrafçılar genellikle
vizör kullanmayı tercih etmezler.

olmayı gerektirir.
Profesyonel fotoğrafçılar birçok farklı
sorunla ve öngörülemeyen durumlarla
karşılaşmışlardır. Bu olaylar, potansiyel
sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin
etmelerine ve bunlarla başa çıkmalarına
yardımcı olur. Diğer yandan, amatör
fotoğrafçıların neyin yanlış gidebileceği konusunda genellikle hiçbir fikirleri
yoktur ve bu nedenle çoğu zaman değişen
koşullara uyum sağlamada ciddi sıkıntılar
yaşar. Örneğin, amatörler fotoğraf çekimi
sırasında beklenmedik bir yağmur ile karşılaştığı zaman genellikle ne yapacaklarını
bilemez, ancak profesyoneller bu durumu
daha önceden tahmin ederek önlemlerini
çoktan almışlardır.

Profesyonel fotoğrafçılar her
zaman hazırlıklıdır

Amatör fotoğrafçılar için fotoğrafçılık
sadece bir hobidir. Ancak profesyoneller
için fotoğrafçılık aynı zamanda bir gelir
elde etme aracıdır. Fotoğraf işinde olmak
genellikle banka hesapları ile doğrudan
ilgili olduğundan, profesyonel fotoğrafçılar kendilerini tamamen işlerine adama
eğilimindedir. Ne pahasına olursa olsun,
profesyonel fotoğrafçılar aldıkları işi en
iyi şekilde bitirir.
Bu hafta sonu çekilmesi ve düzenlenmesi
gereken 3.000 düğün fotoğrafı mı var? Bitti.
Profesyonel fotoğrafçılar için bu iş adeta
bir çocuk oyuncağıdır. Profesyoneller bu
işi en hızlı şekilde halletmek için organize
bir şekilde çalışır ve sonunda müşteriye
teslim eder. Profesyonel bir fotoğrafçı,
sadece alacağı ücreti düşünmez. Aynı
zamanda müşterinin mutlu olduğunu
görmek, onlar için her şeyden daha
önemlidir.

Bir müşteri için fotoğraf çekimi söz konusu olduğunda, gidilmesi gereken kişiler
kesinlikle profesyonel fotoğrafçılardır.
Amatör fotoğrafçılar da ciddi becerilere
sahip olabilir, ancak profesyonel fotoğrafçılar kadar büyük deneyimlere sahip değildir. Bu nedenle profesyonel fotoğrafçılar
müşteriler tarafından daha fazla tercih
edilir. Profesyonel fotoğrafçıların sahip
oldukları deneyim asla paha biçilemez
çünkü her zaman her koşula tamamı
ile hazırdır. Hazırlık sadece ekipman olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak
da her şeye hazır
ve adapte

Profesyonel fotoğrafçılar için
fotoğrafçılık bir gelir elde
etme aracıdır
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YAZ GÜNEŞİ ALTINDA
FOTOĞRAF ÇEKMENİN
İPUÇLARI
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Yaz güneşi altında fotoğraf çekmenin ipuçları | OBJEKTİF

Işık fotoğrafçılığın olmazsa
olmazlarından biridir, ancak güneş
gibi güçlü ışık kaynakları aynı
zamanda en güzel fotoğraﬂarınızın
katili de olabilir. Yaz mevsiminde çok
sert güneş ışıklarıyla karşılaşacağımız
için hem cep telefonu kameralarıyla
hem de fotoğraf makineleriyle çekim
yaparken bilmek isteyeceğiniz altın
kuralları sizler için derledik.
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G
CANON CAN94153
PP 201S2 13X18
Fotoğraf Kağıdı

Yaz güneşi altında tam da
istediğiniz gibi bir kare
yakaladınız ve çektiğiniz
fotoğrafı fiziksel bir hale
mi getirmek istiyorsunuz?
Canon’un fotoğraf kağıdı
ihtiyacınızı en başarılı
şekilde karşılayacak!
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üneşin en tepede olduğu saatler,
fotoğraf çekmek için en zor zamanlardan biridir. Portre veya
özçekim yaparken, yüzünüze,
gözlerinize, omuzlarınıza gölgeler düşecektir. Bunu engellemek için bir binanın
veya bir ağacın gölgesi altında, objenizin
üzerine düşen sert ışığı yumuşatmayı
deneyebilirsiniz. Obje gölgede olsa bile
çevreden yansıyan güneş ışığı, fotoğrafın
yeterli ışık almasını sağlayacaktır.
Evinizde veya bahçenizde çekim yapıyorsanız ve aniden reflektöre ihtiyacınız
olduğunu fark ederseniz, profesyonel bir
reflektöre sahip olmak zorunda olmadığınızı unutmayın. Sonuçta profesyonel
fotoğrafçılar değilsiniz. Ancak öğle güneşi
altında fotoğraf çekmeye karar verdiyseniz, evde bulabileceğiniz basit bir kartonu,
alüminyum folyo ile kaplayarak kullanışlı
bir reflektöre dönüştürebilirsiniz. Endişe

etmeyin Instagram’da kimse size “bu fotoğrafı fırın folyosu ile ışıklandırmışsın!”
demeyecek.
Gün ışığında fotoğraf çekerken, altın
saatler kavramını aklınızda tutmalısınız.
Gün doğumundan sonraki ilk saat veya
batımından önceki bir saat, güneş ışınlarının dünyaya yatay olarak vurduğu, ışığın
etkisinin çok sert olmadığı, gölgelerin
dramatik şekilde uzadığı ve fotoğrafını çektiğiniz nesnenin üzerine sarı sarı
parlayan altın güneş ışıklarının vurduğu
saatlerdir. Bu altın saatlerde çekeceğiniz
fotoğraflarınızın sosyal medya üzerindeki
etkisinin çok dramatik ve yoğun olmasını
bekleyebilirsiniz. Beğenme yoğunluğunda
gözle görülür bir yükseliş olabilir. Garip
ama gerçek, insanlar sabah güneş doğarken veya akşam güneş batarken çekilmiş
fotoğraflara kayıtsız kalamıyorlar.
Güçlü yaz güneşi altında çekime başla-

madan önce birkaç deneme çekimi yaparak
ışığın etkisini, beyaz dengesini, gölgelerin
durumunu detaylıca inceleyin ve bu örnek
çekimlere göre fotoğrafı iyileştirecek şekilde çekim prodüksiyonunuzu güncelleyin.
Eğer telefon dışında mercekli bir fotoğraf makinesi kullanıyorsanız ve bu cihaza
filtre takmak mümkünse, kendinize UV
ve polarize filtre edinmeye çalışın. Böylece
güneşin beyaz ışığı altında sönük kalmış
renklerin çok daha gerçekçi ve güçlü göründüğünü fark edebilirsiniz.
Doğru filtreleriniz ve donanımlarınız
yoksa, ters ışık konusunda ısrarcı olmamaya çalışın. Çünkü ters ışıkta amatör
cihazlarla fotoğraf ve video çekmek riskli
ve zor bir iştir. Çalışmanızın kötü görüntülerle sonuçlanmasına neden olabilir.
Güneşi olabildiğince arkanıza alarak,
çekim yaptığınız nesneyi güneş ışığı ile
netçe aydınlatmaya çalışın.
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OYUNSEVERLER İÇİN
KULAKLIK ÖNERİLERİ
Güçlü özelliklere sahip bir bilgisayar satın aldığınızı düşünün.
Bu bilgisayar sayesinde üst düzey oyunları hiç zorlanmadan
oynama imkanı buluyorsunuz. Ancak aradan belirli bir zaman
geçtikten sonra bu oyunlardan istediğiniz zevki alamadığınızı
fark ettiniz. Peki neden? Bu sorunun cevabı aslında oldukça
basit. Bilgisayarınız ne kadar güçlü olursa olsun, oyunlarda
görüntü kadar sesin de ciddi bir önemi vardır.

SteelSeries Arctis 1 Kulaklık
Oyun deneyimini üst seviyeye çıkaracak kulaklıklar listemizde ilk sırada yer alan Arctis 1, oyuncuların tercih ettiği
ürünlerin başında geliyor. Kablosuz bağlantıyı destekleyen
kulaklık, tercihe bağlı kablolu da kullanılabiliyor. Ürün tek
şarjla vadettiği 20 saatin üzerinde kullanım süresi sayesinde
kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor.
Üründe SteelSeries markasının ödüllü kulaklık modellerinden
Arctis 7’de kullanılan 40
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milimetrelik 32 ohm empedans değerine sahip sürücüler
bulunuyor. Buna ek olarak 20 Hz ile 20 kHz dinamik frekans aralığında ses sunan kulaklık, yüksek ses izolasyonu
ile dış sesleri engelleyerek odağınızı her zaman oyunlarda
tutmanıza olanak sağlıyor.
Günümüzde çoğu kulaklığın sorun yaşadığı sağlamlık
konusunda da iyi bir iş çıkaran Arctis 1, sert plastik malzemeden üretilen yapısı ve çelikle güçlendirilmiş kafa bandı
sayesinde uzun yıllar kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca üründe sezgisel kontroller de kullanılırken kolayca ses seviyesini
ayarlayabileceğiniz ve mikrofon sesini değiştirebileceğiniz
kulak üstü kontroller de yer alıyor.
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HP Omen Mindframe Prime Kulaklık

LOGITECH G635
Kulaklık

Oyuncuların şikayetçi olduğu konulardan
biri de şüphesiz kulaklığın konforudur. İşte
tam da bu noktada HP Omen Mindframe,
dünyanın aktif kulak kabı soğutma teknolojisine sahip ilk kulaklığı olarak kullanıcıların
karşısına çıkıyor. FrostCap olarak adlandırılan bu teknoloji, kulak kabının içinde yer
alan termoelektrik cihaz sayesinde, hoparlör

Logitech G635, şirketin bugüne kadar çıkardığı en gelişmiş ses teknolojisi ile donatılmış
oyun kulaklıklarının başında geliyor. Üründe
bulunan Pro-G 50 mm sürücüler, tüm ses
düzeylerinde harika ses detayı, derinliği ve
netliği sunan örgü karma malzeme ile üretildi.
Üzerinde bulunan tamamen özelleştirilebilir
LIGHTSYNC RGB sayesinde adeta bir renk
cümbüşü yaratan kulaklık, desteklenen oyunlarda da oyun içi hareketlere anlık tepki veriyor.
Ses kasma yöntemini farklı boyuta taşıyan
kulaklıklardan biri olan G635, DTS Headphone: X 2.0 surround ses teknolojisi sayesinde
özellikle CS: GO gibi oyunlarda arkanızdan
sinsice yaklaşan düşmanların ayak seslerine
kadar hissetmenize olanak sağlıyor. Ayrıca
oyun arkadaşlarınız ile anlık iletişimde olmanızı
sağlayacak çevrilerek sesi kapatılabilen 6 mm’lik
büyük mikrofonun yanı sıra programlanabilir
G Tuşları da kulaklıkta yer alıyor.
Ürün, uzun süreli kullanımlarda oyuncuyu
yormayan, sanki kulakta takılı değilmiş gibi bir
his veriyor. Diğer yandan yumuşak dokulara
doğrudan baskı uygulamadan kulak etrafına
tamamen oturan geniş çaplı kulaklık süngerleri
kulaklığın bir adım öne çıkmasını sağlıyor.

ızgaralarını soğutur ve ısıyı kulaklarınızdan
uzaklaştırarak uzun süreli oyun deneyimi
yaşamanıza olanak sağlar.
Eğer oyunlarda “ses kasma’’ gibi yöntemleriniz varsa, bu ürün tam size göre. Çünkü
kulaklıkta bulunan sanal surround ses
sistem birimi, gerçekçi uzaysal farkındalık
sağlayarak oyun içinde seslerin ne taraftan

geldiğini kullanıcıya hissettiriyor.
Sahip olduğu güçlü özellikler ve tasarımı
ile oyuncuların hem konforunu hem de
oyun deneyimi artıran kulaklık, kendiliğinden ayarlanan askılı kafa bandı, tampon
takviyeli ve oval şekilli, nefes alabilen, nem
emme özellikli kulaklık süngerleri ile de
öne çıkıyor.

JBL Quantum 600
Kulaklık
Oyun odaklı kulaklıkların başında gelen
JBL Quantum 600, kablosuz olmasının yanı
sıra hafif ve dayanıklı tasarımı ile öne çıkıyor.
Ürün, aynı zamanda 2.4 GHz kablosuz bağlantı
hızına da sahip. Bu sayede oyunlarınızda en
ufak bir kopma olmadan kablolu kulaklıkların yaşattığı karmaşanın aksine özgür bir
deneyim sunuyor.
JBL Quantum ENGINE tarafından desteklenen kulaklık, kişiselleştirilmiş Surround ses
teknolojisi sayesinde oyunu çok daha keyifli bir
hale getiriyor. Kulaklık aynı zamanda oyunun
sesini nesnelerden ya da çok kanallı akışlardan
alıp 3 boyutlu bir ses haline getiren DTSX V2.0
teknolojisi ile donatılmış.
Pil tarafında da oyuncuları üzmeyen JBL
Quantum 600, 14 saatin üzerinde bir kullanım süresi vadediyor. Bunun yanı sıra hafif
ve rahat kafa bandı ve deri kaplama, hafızalı
kulak yastıkları sayesinde uzun süreli oyun
seanslarının kapılarını sonuna kadar açan
kulaklık, çıkarılabilir kulak pedleri sayesinde
de kolaylıkla temizlenebiliyor.
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TATİLDE SİZE EŞLİK
EDECEK KABLOSUZ
HOPARLÖR MODELLERİ
Farklı ses kaynaklarından müzik oynatmayı destekleyen
kablosuz hoparlörler son dönemde büyük ilgi görüyor. Bu
yazıda gittiğiniz her yere kolaylıkla götürebileceğiniz kablosuz
hoparlör modelleri öneriyoruz.

JBL Clip 4
Kompakt boyutlu bir kablosuz hoparlör
olan Clip 5, JBL Pro Sound teknolojisiyle
şaşırtıcı derecede kaliteli ses ve güçlü bas
deneyimi sunan bir ürün. 4 Watt ses çıkış gücüne sahip olan JBL Clip 4’ün ultra taşınabilir
tasarımı, onun kıyafetiniz ya da çantanızla
uyumlu görünmesini sağlar. Ekstra koruma
sağlayan bir gövde içinde gelen bu şık ürün,
sadece kemer, kayış veya toka ile dilediğiniz
her şeye tutturulabilir ve gittiğiniz her yere
sizinle gelir. IP67 standardında su geçirmez
ve toza dayanıklı olan, bluetooth teknolojisini
destekleyen bu ürünün pil ömrü ise 10 saat.
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ULTIMATE EARS
Wonderboom 2
Küçük boyutuna rağmen, şaşırtıcı derecede
güçlü ses ve aynı şekilde güçlü bass çıkışına
sahip olan Ultimate Ears Wonderboom 2,
nereye giderseniz gidin, yanınızda kolaylıkla
götürebileceğiniz çok kullanışlı bir kablosuz
hoparlör. 80 dBA gücünde, 360 derece ses
veren ve bu açından gelişmiş ve kusursuz bir
deneyim sunan bu şık ürün, IP67 standardında su geçirmez ve toza karşı da dayanıklı.
Dış gövdesinde kumaş malzeme kullanılmış
olan ve stilinizi tamamlayacak bir aksesuarı
andıran bu ürünün pil ömrü ise 13 saat. İki
ürünü birden tek müzik kaynağına bağlama
ve stereo müzik dinleme imkânı sunması ise
çok iyi bir deneyim.

ANKER SoundCore
Motion B

SONY SRS-XB12
Kolay taşınan kompakt yapısı sayesinde, gittiğiniz her yere sizinle gelen
SONY SRS-XB12 kablosuz hoparlör,
EXTRA BASS teknolojisiyle güçlü bass
ve bunun yanında etkileyici ses detayları
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sunan bir ürün. IP67 standardında su
geçirmez ve toza dayanıklı olan SONY
SRS-XB12 kablosuz hoparlör, gittiğiniz
her yerde ve her hava koşulunda sorun
çıkarmadan çalışmaya devam edecek

şekilde geliştirilmiş. Çıkarılabilir kayışıyla her yere kolayca tutturabileceğiniz
bu şık hoparlör, 6 Watt ses çıkış gücüne
sahip ve 16 saate kadar pil ömrü sunuyor
olmasıyla da dikkat çekiyor.

Müziğinizi yanınızda götürmenizi sağlayacak
ANKER SoundCore Motion B, 12 Watt ses çıkış gücü
verebilen güçlü bir ürün. BassUp teknolojisiyle güçlü
bass sesler sunan, IPX7 standardında su geçirmez
ve toza dayanlıklı olan bu ürün, 12 saat pil ömrüne
sahip. Üst tarafında her türlü hava koşullarında, su
sıçradığında bile çalışan sezgisel butonları bulunan
ANKER SoundCore Motion B, pikniğe ya da kampa
giderken bile yanınızda götürdüğünüzde size eşlik
etmeye devam etmeye aday. Akıllı telefonunuzdaki
müzikleri kablosuz oynatan bu ürün, ayrıca Siri ve
Google Asistan destekli olmasıyla da öne çıkıyor.
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HER BİLGİSAYARDA
MUTLAKA OLMASI
GEREKEN PROGRAMLAR
Bu seçkimizde sizler için kimisi ücretli ve kimisi de
ücretsiz olan ancak her bilgisayarda olması gereken
programlar hakkında, detaylara yer verdik.
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B

ilgisayar kullanımını daha işlevsel
hale getirecek bu programlar ile
genel ihtiyaçlarınızı rahatlıkla
karşılayabilir, rutin işlerinizin
yanı sıra birçok ofis işlerini de daha hızlı
yapabilirsiniz. Aşağıda yer alan listemiz
giriş seviyedeki bilgisayar kullanıcıları
da dâhil olmak üzere, zaman içerisinde
herkesin ihtiyacı olabilecek programlardan oluşmaktadır.

İnternet Tarayıcısı

Rutin bir öneri olsa da, bilgisayarların
olmazsa olmazları internet tarayıcılarıdır.

70 | www.mediamarkt.com.tr

Ancak İnternet Explorer yerine Google
Chrome veya Firefox kullanmanız, hız
ve kullanıma daha elverişli yapılarıyla
önerilerimiz arasında yer almaktadır.

Medya Oynatıcı

Bilgisayarınızın belleğinde bulunan
videoları izleyebilmek için ihtiyaç duyacağınız bir diğer program ise, herhangi bir
video oynatıcısıdır. Bunlar arasında VLC
Media Player ilk tavsiyemiz olsa da, alternatif olarak BS Player Free, Flash Movie
Player, GOM Media Player gibi farklı video
oynatıcısı programlarda kullanılabilir.

Her bilgisayarda mutlaka olması gereken programlar | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Dosya Sıkıştırma ve Açma
Uygulaması

Bu konuda alanında lider olan WinRAR, her bilgisayar kullanıcısının mutlaka ihtiyacı olan programlardan biridir.
Size gönderilen sıkıştırılmış dosyaları
kolaylıkla açabileceğiniz gibi, sizde tek tek
uğraşmamak ve dosya boyutu nedeniyle
gönderme sıkıntısı yaşamadan dosyalarınızı sıkıştırabilirsiniz.

Ofis Programları

Yazı editörünün dışında farklı birçok
özelliği sunan Microsoft Office prog-

ramları, size tavsiye edebileceklerimiz
arasındaki en iyi ofis programıdır. Piyasada Microsoft Office benzeri birçok ofis
programı bulunsa da, Microsoft bu alanda
açık ara öndedir. Alternatif arıyorsanız,
LibreOffice bunlardan biridir.

Resim Editörü

Paint, amatör basit düzenleme işlerini
yapabileceğiniz bir programdır. Ancak
daha gelişmiş bir resim editörü arıyorsanız, yıllardır dünyanın en iyi resim editörü konumunda olan Adobe Photoshop
tavsiyemiz olacaktır.

Photoshop ücretli olması ve pahalı bir
fiyattan satılması nedeniyle, ücretsiz Photoshop alternatifi programları da tercih
edebilirsiniz. Alternatif olarak, PhotoSpace programını kesinlikle tavsiye ederiz.

Antivirüs Programları

Piyasada kullanabileceğiniz ücretli-ücretsiz birçok antivirüs programı bulunmaktadır. Ücretsiz programların fazla işe
yaramadığını belirterek, bilgisayarlar için
en iyi programlar arasında antivirüs program tavsiyesi olarak Avast’ı sunabiliriz.
Hemen belirtelim ki Norton ve alanında

markalaşmış ücretli antivirüs programları
da, bilgisayar güvenliğinizin sağlanması
için oldukça faydalıdır.

Anlık İletişim Programları

Başka bir kullanıcıyla sesli ve görüntülü
konuşmalar yapabileceğiniz gibi dosya
paylaşımı yapılmasına da imkân veren
programlar, genel kullanımlarınızda ihtiyaçlarınız arasındadır.
Bilgisayarda kullanabileceğiniz anlık
iletişim programları arasında en popüler
olan Skype, bunun için önerilerimizden
biridir.
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WINDOWS 11 TANITILDI:
İŞTE YENİLİKLER
Microsoft, kısa süre önce düzenlenen etkinlikte
yeni işletim sistemini gösterdi. Windows 10 ile
bugüne kadarki en iyi deneyimi kullanıcılara
sunan şirket, aradan geçen altı yılın ardından
Windows 11’i tanıttı. Bir önceki versiyona kıyasla
genel kullanıcı deneyiminde ve performans
konusunda ciddi değişimler yapan ABD’li teknoloji
devi, yeniliği de bu sürümle beraber hayatımıza
soktu. Peki bu yenilikler neler?
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Yeni Animasyonlar

Android ve iOS başarılı arayüz politikalarını örnek alan Microsoft,
yeni animasyonları hayatımıza
soktu. Daha yumuşak geçişler sunan şirket Windows
11 ile tıpkı mobil işletim
sistemleri gibi daha iyi
geçiş efektlerine sahip olacak.

Çoklu görev
pencereleri

Ay n ı a n d a
birden fazla
pencereyi açık
tutmak, hali hazırda Windows
10’da bulunan bir
özellikti. Ancak
mevcut versiyon
kullanması zordu
ve ikiden fazla pencerede verimli olmuyordu. Bu durumu
değiştiren Microsoft,
kullanımı ve geçişleri

daha kolay hale getirecek yeni şablonlar
hazırladı.

Yeni başlat menüsü

Yıllardır işletim sisteminin bir parçası
olan ve onunla özdeşleşen başlat menüsü,
Windows 8 ile kısa süreliğine hayatımızdan çıkmıştı. Ancak kullanıcılardan tepki
gören Microsoft, kısa süre içerisinde ikonik
menüyü hayatımıza geri getirdi. Şimdi
ise bu kısımda radikal bir değişiklik yapıyor. Başlat menüsünü alışık olduğumuz
sol alt köşeden alıp daha orta bir noktaya konumlandıran Microsoft, macOS’u
andıran bir tasarım dilini kullanıyor.
Şirketin bunu yapmaktaki temel amacı
ise verimliliği artırmak olacak. Ancak
özelliği beğenmeyenlerden gelen tepkileri
istemeyen ABD’li teknoloji devi, isteyen
kullanıcıların klasik tasarımı seçmesine
izin verecek.

Karanlık mod

Windows 10’daki karanlık mod desteğini iyileştiren şirket, Windows 11’ de
daha koyu tonlara izin verecek şekilde
yeniledi. OLED, AMOLED ve MiniLED
gibi çözümlerin yaygınlaştığının farkında
olan Microsoft, gelecekteki ekranların,
daha az enerji harcamasını ve genel
verimliliği artırmayı hedefliyor.
Ayrıca yeni mod görsel olarak eskisine kıyasla çok
daha modern hissettiriyor.

Widget’lar

B i r s ü re d i r
yeniden popülerlik kazanan
Widget’lar,
Windows 11 ile
hayatımıza bir
kez daha dahil
oluyor. Özelleştirilebilir bir widget
menüsü üzerinde
çalışan Microsoft,
eski başlat menüsünün olduğu yerden açılan bir pencere getiriyor.
Kullanıcılar buradan işlerini
kolaylaştıracak, işlemler gerçekleştirebiliyor.
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Yeni ikonlar

Tasarım konusunu ciddiye alan Microsoft, son olarak Windows 10 ile değişen
ikonları yeniliyor. Daha sade ve düz tasarımlar tercih eden şirket, ikonların içerik
türlerine göre yeni özellikler kazanacağı
yeni bir sistem geliştirdi.

Yeni Microsoft Store

Microsoft, sık sık dünyanın en kötü uygulama ve oyun mağazasına sahip olmakla
eleştiriliyor. Ancak bu durum, Windows
11 ile değişiyor. Mağazayı baştan aşağı
yenileyen şirket, tasarımsal olarak çok
daha başarılı duruyor. Üstelik yenilikler
bununla da bitmiyor. Steam ve benzeri
platformlar da bundan sonra bu mağaza
üzerinde erişilecek. Aynı zamanda Android için yeni bir çalışma yapan şirket, Windows 11’in ekstra bir araç kullanmadan
Android uygulamalarını çalıştırmasını
sağladı. Bu platformdaki uygulama desteğini tek hamlede binlerce kat artırdı.

Dahili Xbox ve artan oyun
performansı

Halihazırda kullandığımız Xbox uygulamasını Windows 11’e entegre eden
Microsoft, buradaki mağazadan oyunlar
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ve Game Pass aboneliği almanıza izin verecek. Aynı zamanda oyun performansını
artıracak yenilikler üzerinde de çalışan
şirket, HDR destekleyen tüm ekranlarda oyunları otomatik olarak bu görüntü
standardına yükseltecek. Böylelikle genel
oyun deneyimi çok daha iyi hale gelecek.
Tüm bu özellikler ve fazlasıyla gelen
Windows 11, modern yapısına rağmen

oldukça düşük sistem gereksinimleriyle
birlikte gelecek. 1GHz’den daha hızlı ve
2 çekirdekli 64 bit işlemci, 4GB RAM,
64GB’dan daha büyük depolama alanı ve
DirectX 12 uyumlu grafik kartı yeni işletim sistemini kurmak ve kullanmak için
yeterli olacak. Kısa süre önce iso dosyaları
sızan Windows 11’in, kısa süre içerisinde
indirmeye sunulması bekleniyor.
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LG 49UN73006LA.APDZ

Netflix’in yeni filmini küçük bir telefon
ekranından izlemek yerine LG’nin 39 inçlik
4K Ultra HD televizyonundan izleyerek çok
daha üst düzey bir sinematik deneyim elde
edebilirsiniz!

ANILARINIZI CANLANDIRACAK
BİR AŞK SERÜVENİ:

GEÇEN YAZ
Gençlik; aşk, tutku, ego, korku, ilgi arzusu ve sayısız bir
sürü duygu ve ruh halinin içimizde yeşermeye başladığı,
adeta kendi benliğimizi en dinamik haliyle yaşamaya
başladığımız dönem… Tabiri caizse damarlarımızdaki kanın
hızlı aktığı gençliğimizde kimi zaman ruhsal çoğunlukla da
çevresel sebeplerden dolayı hatalar yaparız. Yol gösteren
kişilere karşı İtaatsizlik başta olmak üzere etik olmayanı
doğru kabul etmek bunların başında gelir. Belli bir yaşa ve
zihinsel olgunluğa erişmenin ardından hayata tam anlamıyla
atıldıktan sonra “o” kişiliğimizi yersiz zamansız hatırlayıp
hayal etsek de nihayetinde gençlik maceraları geçmişimize
etle tırnak misali artık yapışmıştır.
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1

6’lı yaşlarınızı size hatırlatacak,
ergenlik dönemlerinde yaptığınız
çılgınlıkların anılarınızda canlanmasını sağlayacak bir gençlik filmi
olan Geçen Yaz, 9 Temmuz’da gösterime
girecek. Atiye’de de imzası bulunan başarılı yönetmen Ozan Açıktan’ın OGM
Pictures ortaklığıyla hayata geçirdiği film
isminden anlaşılacağı üzere yaz aylarında,
1996’da Türkiye’nin güneyinde geçiyor.
Ailesinin yazlık evine düzenli olarak her
sene uğrayan Deniz bu sefer bambaşka

80 | www.mediamarkt.com.tr

Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI

bir tarafını fark edecek. 16 yaşına ayak
basan genç adam, farklı deneyimler ve
duygular yaşama arzusuyla aşk hayatına
adım atmak isteyecek. Ablasından ayırt
etmediği Aslı’ya yakınlaşmaya çalışırken
aynı muhitteki yakışıklı mı yakışıklı Burak
ile aynı duyguları paylaştığını fark eden
Deniz, bakalım gönlünden geçen hedefine
ulaşabilecek ve kendisini kardeşi yerine
koyan Aslı ile hayatını birleştirebilecek mi?
Söz konusu “aşk” olduğunda hiç şüphesiz bir taraf hayal kırıklığına uğraya-

caktır. Ancak bu hikayede o taraf Deniz
mi olacak yoksa Burak mı? Henüz reşit
bile olmayan ve dünyayı toz pembe gören
Deniz, üzüntüyle birlikte kin ve nefret
duygularını birer birer tatmanın eşiğinde… Geçen Yaz sizi maziye götürürken,
içinizi ısıtacak bir aşk hikayesiyle baş
başa bırakacak.
Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin ve Aslıhan
Malbora’nın başrollerini paylaştığı filmde
başarılı oyunculara Halit Özgür Sarı, Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer eşlik ediyor.
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KEMERLERİ BAĞLAYIN

GELİYOR!
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Formula 1 hayranlarına müjde… Hatırlanacağı üzere Mayıs ayında
koronavirüse karşı alınan önlemler nedeni ile Türkiye GP’si Formula
1 takviminden çıkarılmıştı. Ancak son dönemde ülkemizde vakaların
düşmesi ve aşılama çalışmalarında ciddi aşama kaydedilmesinin
ardından Türkiye, yeniden Formula 1 2021 sezonu takvimine dahil edildi.
Bunun üzerine Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim tarihleri arasında Intercity
İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.
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ayranları son derece mutlu eden bu gelişme sonrası, tüm
gözler önümüzdeki günlerde çıkış yapması beklenen
F1 2021 oyununa çevrildi. Codemasters tarafından
geliştirilen ve EA Sports tarafından yayınlanacak bu
oyun, gelişmiş grafikleri ve sürükleyici hikaye modu ile Formula 1 heyecanını doruklarda yaşatacak.
Braking Point adı verilen mod, geçmişte FIFA’nın popüler
‘’The Journey’’ modu ile ciddi derecede benzerlik gösteriyor.
Zaten oyunun geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalarda
hikaye modunun FIFA’dan ilham alındığı belirtilmişti. Neyse
konumuza dönelim; oyuna, F1’e girmeye çalışan genç ve gelecek vadeden bir F2 sürücüsü olan Aiden Jackson ile başlıyoruz.
Burada Aiden Jackson bizlere ufaktan FIFA’nın Alex Hunter’ını
hatırlatmıyor dersek yalan olur.
Oldukça zengin bir karakter kadrosu ile oyuncuların karşısına çıkacak hikaye modu, 2019 yılından başlayarak 3 sezon
sürecek. Eğer Aiden’in F1 hayali gerçekleşirse, Racing Point/
Aston Martin, Williams, Haas, Alfa Romeo ve AlphaTauri takımlarından biri ile anlaşma imkanına sahip olacak. Ayrıca F1
2019’da yer alan kötü karakter Devon Butler da Braking Point
ile geri dönüş yapıyor.
Geliştirici firma Codemasters, oyunun hikaye modu üzerinde çalışırken hiçbir masraftan kısmamış. Zira 2019 yılında
Netflix ve Formula 1 iş birliği sayesinde izleyiciler ile buluşan
Formula 1: Drive to Survive belgeseli, aslında bu modun teme-
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lini oluşturuyor. Bu da Braking Point’in sadece bir karakterin
özelinde değil, birçok karakter etrafında döneceğini işaret
ediyor. Diğer yandan hikaye modunun 5 ila 6 süreceğini de
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Hikaye modunun yanı sıra oyuna eklenen iki kişilik kariyer
modu da dikkat çekiyor. Bu mod sayesinde kariyer yolculuğunuza sevdiğiniz bir arkadaşınız ile çıkma imkanınız olacak. Eğer
dilerseniz aynı takımda olarak rakiplerinizin canını okuyabilir
veya farklı takımlarda yer alarak kıyasıya bir rekabet içerisinde
olabilirsiniz. Kısaca şunu söylemeliyiz ki, F1 2021 bu sene dolu
dolu geliyor.
Kendine hayran bırakan F1 2021, PlayStation 4, Xbox One,
PlayStation 5, Xbox Series X ve S konsolları için 16 Temmuz
2021 tarihinde çıkış yapacak. Ancak üst düzey grafikleri nedeniyle oldukça ağır bir oyun niteliğindeki Resident Evil Village,
yüksek sistem gereksinimleri istiyor. Bu nedenle F1 2O21’i
bilgisayarından oynamak isteyen kullanıcılar için sistem gereksinimleri şu şekilde:

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
İşlemci: Intel Core i5 9600K veya AMD Ryzen 5 2600X
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 Ti veya AMD RX 590
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.

