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B
ütün bir yıl boyunca yaz aylarını iple çekip durduk. An-
cak Haziran’dan bu yana pek çok kez denize girdik, gezi 
etkinlikleri gerçekleştirdik ve tatilde yapabileceğimiz 
aktivitelerin neredeyse tamamını doldurduk. Mediat-

rend’in Ağustos sayısında da sizler için, yazın bu son haftalarını 
daha keyifli kılmak adına oyun konsolları dünyasını kapsamlı 
bir şekilde araştırmaya karar verdik!

Ana konu olarak seçtiğimiz Oyun Konsolları, deneyimli editör 
kadromuz tarafından dört farklı başlık altında incelendi. Son 
olarak Series X modelleri ile oyuncuların gönlünde taht kuran 
Xbox’ın geçmişten günümüze piyasaya sürdüğü konsolları bir 
araya getirdik. Aynı zamanda gerek Xbox, gerekse PlayStation 
dünyasında tatilinize renk katacak video oyunlarına yer verdik.

Mevzubahis konsollardan açılmışken, bulut teknolojisine de 
değinmek olmaz dedik. Ayriyeten, ilerleyen dönemlerde çok 
konuşulacak, yeni nesil oyun konsolu Steam Deck’i kapsamlı 
bir şekilde inceledik.

Mobil Hayat kategorimizde, sosyal medya hesaplarınızı yö-
netirken zaman kaybından kurtulacağınız çatı uygulamaları 

bir araya getirdik. Her sayımızda olduğu gibi, Ağustos sayı-
mızda da sosyal medyanın sevilen yüzleriyle teknoloji üzerine 
sohbetler etmeye devam ettik. Bu ayki konuğumuz ise Başak 
Çakmak oldu!

Mutfakta Yaşam köşemizde mikrodalga fırında yapabilece-
ğiniz pratik tariflere yer verdik. Öte yandan yaz sofralarının 
vazgeçilmezi olan balıklar için birbirinden lezzetli tarif ler 
oluşturduk. Evde Yaşam köşemizde ise akıllı kapıları ve teles-
kopları mercek altına aldık.

Fotoğrafçılıktan bilgisayarlara, insansız hava araçlarından 
podcast’lere çok sayıda konunun yer aldığı Mediatrend Ağus-
tos sayısında gündemden de uzak kalmadık. Microsoft’un yeni 
duyurduğu bulut işletim sistemi Windows 365’i siz değerli 
okurlarımıza tanıttık. Bunun yanı sıra Electronic Arts’ın yeni 
nesil futbol oyunu FIFA 22’den de bahsetmeyi ihmal etmedik.

Teknoloji ile eğlencenin bir arada olduğu Mediatrend Ağustos 
sayısı için hazırsanız, hadi başlayalım...
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Babadağ, Fethiye, Muğla
Fethiye’nin, Ölüdeniz’in manza-

rasına tepeden şahit olabildiğiniz 
bu lokasyonda, çok sayıda yamaç 
paraşütü şirketi faaliyet gösteriyor. 
Bölgede yamaç paraşütü için 3 pist 
bulunuyor ve uluslararası yamaç 
paraşütü yarışmaları sık sık burada 
düzenleniyor. Bu bölgede atlayışlar 50 
dakika civarında sürüyor ve genellikle 
Ölüdeniz kumsallarında son buluyor.

Türkiye’nin en güzel yamaç paraşütü merkezleri | GEZİ

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 
YAMAÇ PARAŞÜTÜ 
MERKEZLERİ
Yamaç paraşütü, yani Paragliding, Türkiye’de oldukça popüler 
ve turistlerin de yoğun ilgisini çeken bir aktivite. Bir uçaktan 
değil de, yüksek bir dağın tepelerindeki yamaçlardan kendinizi 
boşluğa bırakıp paraşütle süzülerek aşağı indiğiniz bu macerada 
paraşütü aslında profesyonel bir paraşütçü yönetirken siz 
sadece, gökyüzünde süzülmenin heyecanını yaşıyorsunuz.

GEZİ | Türkiye’nin en güzel yamaç paraşütü merkezleri
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İnönü C Tepesi, 
Eskişehir
Türk Hava Kurumu’nun mer-

kezi olan Eskişehir’de kurumun 
yamaç paraşütü eğitimi verdiği 
İnönü C Tepesi de paraşütçülerin 
uğrak noktaları arasında bulu-
nuyor. 130 metrelik tepe aslın-
da eğitim amacıyla kullanılıyor 
ancak bu spora yeni başlayanlar 
için, yere indikten sonra tekrar 
araçla tepeye tırmaranak yeniden 
atlama deneyimi yaşamak için bu 
yükseklik ideal.

Türkiye’nin en güzel yamaç paraşütü merkezleri | GEZİ

Asas Tepesi, Kaş, Antalya
1000 metrelik Asas Tepesi’nden ger-

çekleşen atlayış, rüzgarın durumuna ve 
paraşüt pilotunun seyir durumuna göre 
25 dakikayla 40 dakika arasında süre-
biliyor. Akdeniz, Antalya, Kaş, Alanya 
manzaraları arasında etkileyici bir uçuş 
deneyimi yaşıyorsunuz.

GEZİ | Türkiye’nin en güzel yamaç paraşütü merkezleri
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Ali Dağı, Kayseri
Kayseri Ali Dağı’nda yer alan 

tesisler, yamaç paraşütü yapmak 
isteyen misafirlerine, 1750 met-
reden atlama imkanı sunuyor. 
Uçuştan önce 10 dakikalık bir 
eğitim alınıyor ve ardından yarım 
saate varan bir uçuş gerçekleşiyor. 
Uçuş sırasında Kayseri’nin eşsiz 
doğal güzelliklerine tepeden ta-
nık olmak şansı yakalıyorsunuz.

Türkiye’nin en güzel yamaç paraşütü merkezleri | GEZİ

Abant, Bolu
Bolu’nun uçsuz bucaksız yeşil ormanları 

üzerinde süzülerek harika bir paraşüt dene-
yimi yaşamak isteyenler, 65 metre veya 130 
metre arasındaki tepelerden kendilerini gök-
yüzüne bırakıyorlar. Daha profesyonel uçuşlar, 
450 ilA 750 metre seviyelerinden başlıyor.

GEZİ | Türkiye’nin en güzel yamaç paraşütü merkezleri
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Sosyal medya hesaplarınızı ayni anda yönetebileceğiniz uygulamalar | MOBİL HAYAT

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kullandığı 
sosyal medya mecralarının kullanım oranı, Covid-19 
salgınından sonra yüzde 43 oranında artış göstermiş 
durumda. İşletmeler, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak 
için  öncelikle sosyal medya ortamlarını kullandığı 
günümüzde, sayısı oldukça fazla olan sosyal medya 
servislerinin her birinin ayrı ayrı yönetilmesi de oldukça 
zaman ve emek gerektiriyor. İnternette farklı sosyal 
medya hesaplarının aynı anda yönetilmesini sağlayan 
uygulamaların da önemli gittikçe artıyor. Bu yazımızda 
birden fazla hesabı aynı anda yönetmenizi sağlayan 
uygulamalardan bahsettik.

Bu uygulamalar sosyal medya hesaplarını yönetmekle 
kalmıyor, iş süreçlerini merkezileştirme ve aynı zamanda 
görevleri de otomatikleştiriyor. Gerek internet ortamında 
ve gerekse de akıllı telefon uygulaması olarak geliştirilen 
sosyal medya yönetim servislerini sıralayarak yazıya 
devam edelim.

SOSYAL MEDYA 
HESAPLARINIZI 
AYNI ANDA 
YÖNETEBİLECEĞİNİZ 
UYGULAMALAR

MOBİL HAYAT | Sosyal medya hesaplarınızı ayni anda yönetebileceğiniz uygulamalar
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Loomly  
Loomly , markalaşma ve içerik oluştur-

ma için kullanılan sosyal medya hesapları 
yönetim aracı olarak öne çıkıyor. 26 farklı 
hesabın yönetilebileceği uygulama özellik-
le ekip çalışmalarında kullanılıyor. Kirle 
hedefleme, otomatik yayınlama, analiz ve 
daha fazlası gibi temel özelliklerle birlikte 

kullanılan Loomly, 15 günlük ücretsiz 
kullanma olanağı sunuyor. Servis gerçek 
zamanlı gönderi optimizasyonu barın-
dırıyor. Platform Facebook, Instagram, 
Twtter, Google My Business, LinkedIn, 
YouTube, Pinterest ve TikTok entegrasyo-
nu sağlıyor. Loomly, bütün aboneliklere 

sınırsız içerik yayınlamaya izin verip, 
hedef kitle hedefleme, otomatik yayıncı-
lık, sponsorluk sonrası etkileşim izleme 
ve temel analitik gibi özelliklerle birlikte 
geliyor. Ayrıca, seçilen bütün aboneliklerde 
müşteri temsilcileri ile sohbet ve e-posta 
yardımı sunuluyor.

Hootsuite   
Facebook, Instagram, Twitter, Lin-

kedIn, YouTube, Pinterest gibi büyük 
sosyal medya mecralarına entegrasyonu 
bulunan Hootsuite,  2008’den beri sosyal 
medya hesap yönetiminde oldukça iyi 

yere sahip bir platform olarak öne çıkıyor. 
Paylaşılacak içeriklerin düzenlenmesi, 
organizasyon, zamanlama, izleme ve RSS 
desteği sunuyor. Kullanıcıların Hootsuite’i 
taktir ettiği şeylerin başında, büyüklüğü 

ve sosyal medya pazarlamasındaki başarısı 
geliyor. Hootsuite sosyal medya yönetim 
servisinin 30 günlük ücretsiz kullanım 
süresi bulunuyor. Ücretsiz kullanımlar-
da bazı servis özellikleri kullanılamıyor.  

Sosyal medya hesaplarınızı ayni anda yönetebileceğiniz uygulamalar | MOBİL HAYAT

Sendible
Sendible, neredeyse bütün popüler sosyal medya 

servisi ile entegre çalışıyor. Sosyal medya stratejinizin 
neredeyse tüm yönlerini tek bir yerden yönetmenize 
olanak sağlayıp işlemlerinizde zaman kazandırıyor. 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google 
My Business (GMB), Pinterest, YouTube, WordP-
ress, Medium, Tumblr, Canva, Google Analytics, 
Google Drive, Slack gibi sosyal medya servislerine 
destek veriyor. Sendible, diğer sosyal medya yönetimi 
platformlarından daha fazla servise destek vererek 
adından söz ettiriyor. 

Buffer 
Instagram, Facebook, Twitter, Lin-

kedIn ve Pinterest ile entegre çalışan 
Buffer, bu konudaki rakipleri kadar 
fazla platforma destek veremiyor. Ücretli 
paketlerinde de en fazla altı kullanıcıya 
kadar destek veriyor. Diğer taraftan, bir 

kullanıcı için üç farklı sosyal medya 
platformu yönetilebilen ücretsiz paketi 
de bulunuyor. 

Ayrıca, bir kullanıcı için sekiz farklı 
sosyal medya servisi yönetilebilen pro 
paketinin aylık ücreti 15 dolar olarak 

ücretlendiriliyor. 
Buffer’ın diğer temel avantajları arasın-

da bir gönderi planlama, videoları küçük 
resimle gösterme, takvim görüntüleme 
ve Instagram etiketleme araçlarını bu-
lunuyor.

MOBİL HAYAT | Sosyal medya hesaplarınızı ayni anda yönetebileceğiniz uygulamalar
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Mobil Hayat köşemizde her ay farklı 
bir ünlü konuğumuzu ağırlayıp, 

onlara teknoloji ve hayat üzerine 
çeşitli sorular yöneltiyoruz. Bu 

ayki konuğumuz ise sosyal medya 
fenomeni Başak Çakmak…

BAŞAK ÇAKMAK  
VE TEKNOLOJİ

Başak Çakmak ve Teknoloji | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Başak Çakmak ve Teknoloji
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lerdenim. Her ne kadar sesli kitapları ve e-kitapları destekliyor 
olsam da kendim pek uyum sağlayabilmiş değilim. Gün içeri-
sinde sürekli sosyal medya ile iç içe olmak bu tarz platformlara 
olan ilgimi bir tık daha azaltıyor. Sürekli internette ve telefonda 
aktif olduğum için sesli kitap ya da e-kitap bana okuma hissi-
yatını tam olarak vermiyor.

Akıllı telefonunuzda en çok kullandığınız 3 uygulama hangisi? 
Mobil cihazınızdaki favori özellik ve hizmetlerden nelerdir?

Telefonda en çok kullandığım uygulamalar; Instagram, Mail 
ve Spotify. Telefonların her şeyi depolama ve uzun süreli kay-
detme olanağı en sevdiğim özelliklerinden biri. Her ne kadar 
kâğıt ve kalem insanı olsam da son bir iki senedir telefonların 
tek ekranla her şeye ulaşım sağlayabilme özelliği benim için 
bir lütuf oldu.

Teknoloji tüm hızıyla gelişimini sürdürürken, 20 yıl sonrası 
için bir gelecek tezahürü istesek; sizce teknoloji perspektifinde 
nasıl bir dünya bekliyor bizi?

Teknolojiyi çok seviyorum. Kullanmayı, öğrenmeyi ve içinde 
olmayı... Her ne kadar çok sevsem de teknolojinin derinliği beni 
ara ara ürkütmüyor değil. Hayatımızdaki şu anki yerini düşü-
nürsek, 20 yıl sonra hayatımızın merkezi haline gelebileceğini 
söyleyebilirim. Nasıl beslenmek, barınmak ve üremek insanı 
bir ihtiyaçsa teknolojinin 20 sene sonraki konumunu o şekilde 
ön görüyorum ve bu beni delicesine korkutuyor.

Son olarak okurlarımıza bir kitap, bir de film önermeni 
istesek, bunlar ne olurdu?

Fareler ve İnsanlar, okurken zihnimi açan ve çoğu olaya kar-
şı bakış açımı tekrar gözden geçirmemi sağlayan bir kitaptı. 
Severek ve gönül rahatlığıyla önerebileceğim harika bir kitap.

La Famillie Belier, bu sene izleme fırsatı bulduğum bir filmdi. 
Aile ve çocuk ilişkisini en yoğun şekilde ele alan ve sabrı, feda-
karlığı en güzel şekilde anlatan bir yapıttı. Oyuncuları, çekim 
tarzı ve müzikleriyle herkesi içine çekecek muhteşem bir film.

Başak Çakmak ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

Başak Çakmak’ı tanıyabilir miyiz? Teknoloji ile yollarınız 
nasıl kesişti?

21 yaşında, hayalleri olan ve onlar için çabalamayı seven bir genç 
olarak kendimi tanımlayabilirim. 15 yaşındayken kansere yaka-
landığım zor bir dönem geçirdim ve o dönemi hayatımın dönüm 
noktası olarak nitelendirebilirim. Kitap okumak kanser sürecimi 
yok saymamdaki en büyük etkendi ve sosyal medyada kitap blog-
gerlarını keşfettiğimde her şey benim için daha farklı bir hal aldı. 
Yalnız geçirdiğim o dönemde, başka kitapseverlerle kurabileceğim 
arkadaşlıkların heyecanıyla Instagram platformuna giriş yaptım.

Sosyal medyada diğer influencerlara göre daha farklı bir 
profil çiziyorsunuz. Okuduklarınız, izledikleriniz, gündelik 
rutinleriniz... Bu gibi entelektüel aktiviteleriniz, takipçilerinizi 
de besliyor mu, ne gibi yorumlar alıyorsunuz?

Çok uzun bir zamandır hayallerim ve hedeflerim hep ola-
bileceğimin en iyisi olmak yönünde ilerledi. Bunun en büyük 
sebebi hastalık döneminde eksik kaldığım yönlerimi kapatma 
ihtiyacımdan kaynaklıydı. Bu ihtiyacı iyiye kullanarak yaşam 
stilim haline getirmeye karar verdim. İlk başta kötü yorumlarla 
karşılaştım; bunları sosyal medya için yaptığım veyahut yaptım 
demek için yaptığım yönünde ibarelerdi. 

Fakat ilerleyen zamanlarda beni takip eden kitle bunu kendim 
için yaptığımı fark ettikten sonra yorumların ve mesajların 
yönü değişti. Motive olduğunu söyleyenler, yaşam stilini değiş-
tirenler, gün içerisinde hesabıma baktıkça kendi için bir şeyler 
yaptığını söyleyen insanların güzel yorumlarıyla karşılaşmaya 
başladım. Başkalarının hayatına dokunduğumu bilmek kendi 
yaşamımdaki aktivitelerimin enerjisini de arttırdı ve benim 
açımdan da çok pozitif bir etkisi oldu.

Sıkı bir edebiyat kurdu olarak, sesli kitaplar ve e-kitaplar 
ile aranız nasıl? Sizce günümüz teknolojileri, sanatsal ürün-
lere ev sahipliği yapmaya yetiyor mu, yoksa bunun için daha 
vakit olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Ben daha çok hissetmeyi ve ilk elden görmeyi tercih eden-

MOBİL HAYAT | Başak Çakmak ve Teknoloji
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Geleceğin oyun konsolları: Bulut teknolojisi | KONSOL DÜNYASI

Teknoloji büyük bir hızla gelişiyor. Bu durum 
günlük yaşantımızdan eğlence anlayışımıza 
kadar pek çok şeyi değiştiriyor. Söz konusu 
değişimin en net örneklerinden biri ise 
kuşkusuz oyunlarda karşımıza çıkıyor. Bir 
zamanlar sadece en güçlü donanımlarla 
çalıştırılan oyunlar, artık internete bağlanan 
eski bir telefonla bile oynanabiliyor. 
Peki bu durum nasıl gerçekleşiyor? 
Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit, 
bulut oyun teknolojileri.

GELECEĞİN OYUN KONSOLLARI: 
BULUT TEKNOLOJİSİ 

B
ulut oyunculuğu, pek çoğumuzun 
yeni yeni duymaya başladığı bir 
teknoloji. Ancak oldukça hızlı 
gelişiyor ve şimdiden geleceğin 

oyun konsolları olarak anılıyor. İşin özü 
ise donanım ihtiyacını ortadan kaldırarak, 
kilometrelerce uzaktaki sunucular saye-
sinde oyunları yüksek kalitede oynatmak. 
Google’dan tutun ekran kartı pazarının 

tartışılmaz lideri Nvidia’ya kadar pek çok 
şirket, her geçen gün bu sektördeki yatı-
rımlarını artırıyor. Yapılan araştırmalara 
göre, pazar büyüklüğünün sadece iki yıl 
içerisinde 450 milyar dolara ulaşması bek-
leniyor. Peki “nerede ve ne zaman istersen 
oyun oyna” sloganıyla doğan bulut oyun-
culuğunda hangi şirketler rekabet ediyor? 
Sizler için bu sorunu cevabını araştırdık

KONSOL DÜNYASI | Geleceğin oyun konsolları: Bulut teknolojisi 
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Microsoft XCloud
Son yıllarda Xbox markası ile konsol 

pazarında istediği başarıyı yakalayama-
yan Microsoft, gözünü servis sistemlerine 
dikmiş durumda. Bunlardan en çok dikkat 
çekeni ise kuşkusuz Microsoft XCloud. 
Tıpkı listemizin diğer üyeleri gibi bir bulut 

servisi olan XCloud, özellikle ekonomik 
olmasıyla ön plana çıkıyor. Oyuncu dostu 
olmak ile övünen Microsoft, Xbox Ultima-
te Game Pass sahibi oyuncuların servis-
ten ücretsiz bir şekilde yararlanmalarına 
müsaade ediyor. Böylelikle kullanıcılar 

aylık belirli bir ücret karşılığında hem 
bulut oyun teknolojisine hem de geniş 
bir oyun kütüphanesine erişim sağlıyor. 
Şirketin en büyük artısı ise geliştirdiği özel 
oyunları çıktığı gün servisin bir parçası 
olarak sunması.

PS Now
Tıpkı Microsoft gibi Sony de geleceğin bulut oyunculuğunda olduğunu 

biliyor. Bu nedenle şirket bir yandan PlayStation 5 ile uğraşırken öte 
yandan PS Now isimli servisini geliştiriyor. 2014 yılında açılan servis, 
bilgisayarınızı adeta modern bir PlayStation’a dönüştürüyor. Servisin 
içerisinde ise PS2 ve PS3 kütüphanesini de kapsayan 800’den fazla oyun 
yer alıyor. Ne yazık ki henüz ülkemizde aktif olmayan sistem, İngiltere 
ya da ABD gibi ülkelerden PSN hesabı açarak kullanılabiliyor. Özellikle 
özel oyunlara erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, PS Now’ı tercih ediyor.

Geleceğin oyun konsolları: Bulut teknolojisi | KONSOL DÜNYASI

GeForce Now
Çoğumuzun ekran kartlarıyla tanıdığı 

Nvidia, bulut oyunculuğuna ilk giren 
şirketlerden biri oldu. Neredeyse kurul-
duğu günden bu yana satışlarda zirvede 
olan ve adeta altın çağını yaşayan şirket, 
birkaç yıl önce GeForce Now servisi için 
çalışmalara başladı. Kısa zamanda büyük 
yol kat eden ABD’li teknoloji devi, bulut 

servisini uzun süre betada tuttuktan son-
ra geçtiğimiz yıl kullanıma açtı. Anında 
büyük ilgi gören platform hem fiyatı hem 
de teknik başarısıyla kullanıcıların ilgisini 
çekti. Özellikle Steam ve Epic Games gibi 
dijital oyun mağazalarıyla senkronize 
çalışması, pek çok kullanıcının GeFor-
ce Now’ı seçmesinde temel etken oldu. 

Hali hazırda ülkemizde yerli şirketlerle 
işbirliği yapan Nvidia, aylık belirli bir 
ücret karşılığında Windows, macOS, iOS 
ya da Android fark etmeksizin internete 
bağlanan herhangi bir cihazda istediğiniz 
oyunları 1080P 60FPS oynamanıza izin 
veriyor. Platform pek çok açıdan rakip-
lerinin önünde kabul ediliyor.

Google Stadia
2019 yılında Google tarafından duyurulan 

Stadia, şirketin yeni nesil bulut oyun tek-
nolojisi. Platform, GeForce Now’dan farklı 
olarak Steam ve Epic Games entegrasyonuna 
sahip değil. Bu nedenle kendi mağazası ve 
kütüphanesi bulunuyor. Kullanıcılar bu 

kütüphaneden diledikleri gibi oyun satın 
alabiliyor. Her ne kadar pek çok oyuncu ma-
ğazadaki fiyatlardan şikayet etse de şirketin 
ciddi bir müşteri kitlesi bulunuyor. Rekabette 
Nvidia’nın gerisinde kalan Google, bu farkı 
teknik üstünlüğü ile kapatıyor. Oyuncular 

GeForce Now’da 1080P’de 60 FPS alırken, 
Stadia 4K HDR 60 FPS görüntü ve 5.1 sur-
round ses deneyimi elde ediyor. Ne yazık 
ki platform henüz ülkemizde bulunmuyor. 
Ancak dileyen kullanıcılar VPN yardımıyla 
deneme imkanı bulabiliyor. 

KONSOL DÜNYASI | Geleceğin oyun konsolları: Bulut teknolojisi 
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Geçmişten günümüze Xbox konsolları | KONSOL DÜNYASI

Konsol dünyasının en önemli 
oyuncularından biri olan 
Xbox, yıllardır PlayStation ile 
bitmek bilmeyen bir rekabet 
içinde. Microsoft çatısı altında 
faaliyetlerini sürdüren marka, 
son dönemde piyasaya sürdüğü 
Xbox Series X ve Xbox Series 
S konsolları ile yeni nesil 
teknolojilerin sunduğu tüm 
imkanlardan faydalanarak 
oyuncuların yüzünü güldürmeyi 
başardı.

GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE 
XBOX 
KONSOLLARI

KONSOL DÜNYASI | Geçmişten günümüze Xbox konsolları
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Xbox 360 S (2010)
14 Haziran 2010 tarihinde Microsoft, ani bir açıklama ile Xbox 

360’ın yeniden tasarlanmış, parlak kaplamalara sahip daha ince 
ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Xbox 360 S konsolunu piyasaya 

sürdü. Şirketin buradaki asıl amacı ise bir önceki konsolda yaşa-
nan donanım ve ısınma arızalarını ortadan kaldırmaktı. Bunun 
için de yeni konsolda daha güçlü bir işlemci ve anakart kullanıldı.

Xbox 360 E (2013)
Xbox 360 serisinin yavaş yavaş 

sonuna gelirken Microsoft 2013 
yılında yeni bir hamle yaparak 
Xbox 360 E konsolunu piyasaya 
sürdü. Bu konsol, Xbox 360 S mo-
deline göre daha küçük ve hafif 
bir tasarıma sahipti. Microsoft 
bu konsol ile o dönem çıkması 
planlanan ve mevcut konsollara 
göre daha pahalı olacak Xbox 
One modeline para harcamak 
istemeyen oyuncuları hedef aldı.

Xbox One (2013)
22 Kasım 2013 tarihinde Microsoft tarafın-

dan piyasaya sürülen Xbox One konsolu ile 
birlikte Kinect sistemi üzerinde daha fazla 
duruldu ve akıllı televizyonlar ile entegre 
edilmiş yerleşik uygulamalar ve sesli komutlar 
da hayatımıza girdi.

Donanım tarafında orijinal Xbox konsolunda 
da yer alan PC’nin x86 mimarisini geri getiren 
Microsoft, konsolda 1,75 GHz hızında çalışan 
iki adet dört çekirdeği bulunan AMD’nin özel 
Jaguar işlemcisine yer vermişti. 

PlayStation 4 konsolunun da aynı dönemde 
satışa çıkması ile kendini büyük bir rekabet 
içinde bulan Xbox One Titanfall, Dead Ri-
sing 3 ve Forza Motorsport 5 gibi oyunların 
da katkısı ile dünya genelinde 90 milyondan 
fazla satan PS4’ün ardından 40 milyon birim 
ile ikinci sırada yer aldı. 

Geçmişten günümüze Xbox konsolları | KONSOL DÜNYASI

Xbox (2001)
Microsoft’un oyun dünyasına girişi 

2001 yılında oldu. Aslında o dönem oyun 
dünyasında rekabet ilerlemiş, PlayStation 
2, GameCube ve Dreamcast gibi konsol-
lar 128 bit çağı olarak da bilinen altıncı 
neslin en önemli oyuncularıydı. Ancak o 
dönem Microsoft, siyah ve yeşil renkler-
de karakteristik özelliklere sahip orijinal 
Xbox konsolu ile bu rekabete doğrudan 
giriş yaptı.

İnsanlar orijinal Xbox’ın başarılı ola-
cağını düşünmüyordu. Çünkü rekabetçi 
bir pazarda böylesine yeni konsolun hayal 
kırıklığı yaşaması daha mümkündü. Ancak 
orijinal Xbox, ilk haftasında 550.000 adet 
satarak herkesin yanıldığını kısa sürede 
kanıtladı. 

Konsolun prototipi de ilk başta Dell di-
züstü bilgisayar parçaları kullanılarak bir 
yan proje olarak hazırlandı ve Microsoft’un 

yeniden tasarlaması ile şimdiki görünü-
müne kavuştu. Bu da Xbox’ın o zamanlar 
bir konsol için çok nadir görülen bir yapı 
olan PC’nin x86 mimarisini kullanma-
sına yol açtı. Hatta o dönem Microsoft 
mühendisleri DirectX grafik teknolojisini 
kullandıkları için konsola “DirectX Box” 
adını vermişlerdi. Ancak konsolun adı 
daha sonra Xbox olarak kısaltıldı.

Xbox 360 (2005)
SEGA’nın konsol pazarından çekilmesi ve Microsoft’un 2005 yılında 

Xbox 360’ı piyasaya sürmesinin ardından yedinci nesil konsol rekabetinde 
Sony, Nintendo ve Microsoft öne çıktı. Şirketin ilk büyük sınavı Xbox 
360’ın ilk sürümlerinde yaşanan aşırı ısınmadan kaynaklı donanım arı-
zaları ile başladı. Bu dönemde Xbox 360 sahipleri, yanıp sönen kırmızı 
ışık gibi birçok hatadan dolayı konsollarını kullanamaz hale gelmişti.

Ancak Microsoft bu gelişmelerin üzerine ciddi şekilde eleştirilse de 
arıza yapan tüm konsolları geri çağırarak tamir etti veya tamamen de-
ğiştirdi. Hatta o dönem tüm konsolların garanti süreleri de uzatılmıştı. 

Konsolun satış rakamlarında şirketi memnun etmesinin en büyük 
nedeni ise şüphesiz Crackdown , Gears of War , Dead Rising ve Mass 
Effect gibi oyunlardı. Yaşanan donanım arızalarının altından başarı ile 
kalkan Microsoft, Xbox 360’ın donanımını yeniden tasarlanan kablosuz 
denetleyici ve kulaklık gibi bir dizi çevre birimi, web kamerası tarzında 
kullanıcıların hareketleri ve sesli komutlarını algılayarak konsollarını 
kontrol etmelerini sağlayan Kinect ile yeniden tasarladı.

KONSOL DÜNYASI | Geçmişten günümüze Xbox konsolları
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Valve geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde yeni 
el konsolunu duyurdu. Konsol savaşlarının Sony 
ve Microsoft arasında yaşandığını varsaysak da 
Nintendo bu savaşa kısmi olarak dahil oluyordu. 
Fakat bu duyuru ile birlikte artık konsol savaşlarının 
yeni bir cephesi var: el konsolları. Şu an Nintendo 
Switch’in hakim olduğu bu pazarda yakında sıkı bir 
rekabet konuşulacak. Bu rekabeti başlatan Steam 
Deck hakkında bildiklerimizi listeledik.

Valve, konsol savaşlarına Steam Deck ile dahil oldu | KONSOL DÜNYASI

VALVE, KONSOL 
SAVAŞLARINA STEAM 
DECK İLE DAHİL OLDU
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Diğer bir önemli nokta olan pil perfor-
mansında ise, Nintendo Switch’e göre daha 
tutarlı olduğu görülüyor. Nintendo Switch 
farklı kullanım senaryolarında 4.5 ila 9 
saat tek şarjla kullanım sunarken Steam 
Deck, 7 ile 8 saat arası kullanım vadediyor. 
Bu bilgiler direkt olarak üreticilerden gel-
diği için en doğru sonucu konsol elimize 
geçtiğinde göreceğiz.

Bilgisayar görevi görebilecek
Steam Deck bir oyun konsolu olma-

sından ziyade, rakibi Nintendo Switch’te 

olduğu gibi dock (stand) aksesuarları ile 
harici ekrana bağlanabilmesi olacak. Bu 
aksesuar ile aynı zamanda şarj edilebile-
cek olan el konsolu, USB Type-C bağlantı 
kablosu ile bu işlevlerini yerine getirecek 
ancak kötü bir haberimiz var: Dock ak-
sesuarı kutudan çıkmıyor.

Steam Deck, bir diğer eski rakibi PS 
Vita’nın PlayStation Network ve Remote 
Play entegrasyonu gibi bir özelliğe sahip 
olacak. Bunun anlamı ise el cihazı, PC’de-
ki verilerle eşitlenecek ve bilgisayardaki 
ilerlemeler uzaktan da oynanabilecek.

Taşınabilir oyun oynama kültürünü 
farklı bir seviyeye çıkarak olan Valve’in 
bilgisayar platformundaki en yakın rakibi 
Epic Games oyuncuları için de şaşırtıcı 
bir şekilde güzel bir haberimiz var.

Steam Deck, sadece Steam kütüpha-
nenizi değil Epic Games Store kütüpha-
nenizdeki oyunları oynamanıza olanak 
tanıyacak.

Oyun dünyasına bir anda bomba gibi 
düşen Steam Deck’in son olarak fiyatın-
dan bahsedelim. Güncel Zen 2 mimarili 
işlemci ve grafik birimi, 16 GB RAM, 
1200 x 800 ekran, ki bu ekran şu an için 
30 FPS oyun oynatabiliyor.

Bu özelliklere depolama alanı ekledi-
ğimizde karşımıza çıkan fiyatlar Türkiye 
için biraz yüksek olsa da yurtdışı için 
oldukça normal. 64 GB depolama alanı 
bulunan Steam Deck’in fiyatı 400 dolar, 
256 GB depolama alanı bulunan 530 dolar 
ve 512 GB bulunan model ise 630 dolar 
fiyat etiketine sahip olacak.

Bilgisayar oyunlarının kendi dosya 
boyutlarından ziyade güncellemeleri-
nin bile 60 GB’yi bulduğu bu zamanda 
Steam Deck’in giriş olarak 64 GB alanla 
sunulması kullanıcılar tarafından nasıl 
karşılanır bilinmez ancak oyun sektörüne 
farklı bir soluk geldiği herkesin ortak fikri 
olarak görünüyor.

Valve, konsol savaşlarına Steam Deck ile dahil oldu | KONSOL DÜNYASI

N
intendo Switch’in OLED ekranlı 
sürümünün ön siparişe açılma-
sından iki saat önce Valve, yeni 
el konsolunu duyurdu. Bu konso-

lun Nintendo Switch’e göre en büyük farkı 
tüm Steam kütüphanesine erişmeye izin 
vermesiydi. El konsollarının AAA oyunlar 
için olmadığını düşünebilirsiniz, ancak 
Steam Deck bunun aksini kanıtlıyor.

Konsolun adından söz ettireceği kısım, 

PlayStation 5 ve Xbox Series X özellik-
lerinden pek de geri kalmıyor oluşu. Bu 
el konsolunda AMD Zen 2 mimarili iş-
lemci ve RDNA 2 mimarili grafik birimi 
bulunuyor. Bu iki ana donanıma 16 GB 
RAM eşlik ediyor. Böylelikle cihazın el 
konsollarıyla rekabet etmesini bırakın, 
oyun konsollarıyla rekabet edebileceğini 
görüyoruz. Şu da bir gerçek ki artık dizüstü 
ya da masaüstü bilgisayarlarda orta ve üst 

seviye oyun oynamak için minimum sis-
tem gereksinimlerini avucunuzun içinde 
tutuyorsunuz.

Gelelim cihazın “acaba” dedirtecek tek 
özelliğine. Konsolun 7 inç ekranı bulunu-
yor ve akıllı telefonlarla neredeyse aynı 
boyuta sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Ekran çözünürlüğü ise özellikle oyun-
cuların kabul etmekte zorlanacağı 1200 
x 800 olarak belirtildi.

KONSOL DÜNYASI | Valve, konsol savaşlarına Steam Deck ile dahil oldu
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Konsol mu PC mi? Adeta zevkler ve 
renkler tartışılmaz sözünün birebir 

karşılığı olan bu durum maalesef hiçbir 
zaman tam anlamıyla 

çözüme kavuşamayacak. 
Kimileri “konsol daha 

iyi” derken, kimileri de 
“PC daha iyi” diyerek 

sevdiği platformu 
savunacak.

TATİLİNİZİ 
RENKLENDİRECEK 

EN İYİ KONSOL 
OYUNLARI

Tatilinizi renklendirecek en iyi konsol oyunları | KONSOL DÜNYASIKONSOL DÜNYASI | Tatilinizi renklendirecek en iyi konsol oyunları
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Ş
üphesiz oyun dünyasının gelişi-
minde konsolların rolü fazlasıyla 
büyük. Oyuncuların sevdikleri 
oyunları zevkle oynamalarına 

olanak sağlayan bu akıllı kutular, bazı durum-
larda da sadece kendilerine çıkan özel oyunlar ile 

adından söz ettiriyor. Peki en iyi konsol oyunları 
hangileri? Siz değerli okuyucularımız için tatilinizi 

renklendirecek en iyi konsol oyunlarını derledik.

 
GTA V (PS4)
2013 yılında oyunseverler ile buluşan, çı-
kış yaptığı günden itibaren gerek hikaye 
gerekse Online tarafında büyük başarılara 
imza atan GTA V, aksiyon ve maceranın 
konseptini benimseyen tatilinizi renklen-

direcek konsol oyunlarının başında geliyor. 
Çıkışının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hala daha 

grafik ve oynanış tarafında yeni oyunlara taş çıkaran GTA V, 
önümüzdeki aylarda yeni nesil konsollar için de çıkış yaparak 
bambaşka bir kimliğe bürünecek. Eğer Los Santos sokaklarında 
Micheal, Trevor ve Franklin ile maceralara atılmak istiyorsanız, 
bu oyuna bir göz atmanızı öneririz.

 
Spider-Man: Miles Morales 
(PS4, PS5)
Örümcek adam hayranıysanız ve New York 
sokaklarında suçla savaşma gibi bir hayaliniz 
varsa, Spider-Man: Miles Morales’e kesinlikle 
bir göz atmanızı öneriyoruz. Insomniac Games 

tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment 
tarafından yayımlanan bu oyun, 2020 yılının sonlarına 
doğru çıkış yaptı.

PS4 ve PS5 platformları için özel olarak çıkan Spider-Man: 
Miles Morales, yeni nesil teknolojileri sonuna kadar kul-
lanan nadir yapımların başında geliyor. Eğer tatilinizi 
renklendirecek bir konsol oyunu arıyorsanız, Spider-Man: 
Miles Morales sizi fazlasıyla tatmin edecektir.

 
Red Dead Redemption 2 
(PS4, Xbox One)
2018 yılında çıkış yaptıktan sonra 
gerek hikayesi gerekse grafikleri 
ile oyun dünyasına damga vu-
ran Red Dead Redemption 2, bu 

başarısının meyvelerini büyük satış rakamları 
ile topladı. Rockstar Games tarafından geliş-

tirilen ve yayımlanan RDR 2, 19. yüzyılın 
sonlarında geçen ve vahşi batı konseptini 
sonuna kadar benimseyen bir açık dünya 
oyunu olarak öne çıkıyor.

Halihazırda PS4 ve Xbox One serisi 

konsollar için mevcut olan ve önümüzdeki aylarda yeni nesil 
konsollar için de gelmesi beklenen Red Dead Redemption 2, 
vahşi batıda çete savaşlarına katılmak, at sürmek ve hırsızları 
yakalamak gibi düşünceleriniz varsa, fazlasıyla ilginizi çekecektir.

 
God of War (PS4) 
Tatilinizi renklendirecek konsol oyunları listesine 
God of War’ı koymasak olmazdı. 2018 yılında çıkış 
yapan ve Santa Monica Studio tarafından geliştirilen 
aksiyon-macera oyunu, İskandinav mitolojisinde 
geçmektedir. Kratos ve oğlu Atreus’un macerala-

rını anlatan God of War, 2018 yılında en iyi oyun bile seçilmiştir.
İlk etapta PS4 konsollarına özel olarak çıkış yapan ve daha 

sonra PS5 platformu için de çıkarak bambaşka bir kimliğe bürü-
nen God of War, kesinlikle bu tatil günlerinde değerledirmeniz 
gereken konsol oyunlarının başında geliyor.

 
Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One)
Belki de son dönemin en çok konuşulan oyunla-
rından biri olan Cyberpunk 2077, muhteşem bir 
pazarlama dönemi geçirse de çıktıktan sonra aynı 
başarıyı elde edemedi. CD Projekt Red tarafından 
geliştirilen ve 2020 yılının sonunda çıkış yapan 

yapım, özellikle konsol tarafında can sıkan hata ve buglar ne-
deni ile oyunculara tamamlanmamış bir oyun hissi veriyordu.

Aslında hikaye ve oynanış tarafında fazlasıyla iyi olan Cy-
berpunk 2077, eleştirilerin gölgesinde kalmasına rağmen yeni 
güncellemeler ile yaşanan sorunları büyük oranda çözdü. Eğer 
aksiyon-macera türüne bir ilginiz varsa, Cyberpunk 2077’ye bir 
göz atmanızı öneriyoruz.

 
Assassin’s Creed Valhalla (PS4)
Aksiyon-RPG türü denince akla ilk gelen oyun-
lardan biri olan Assassin’s Creed Valhalla, hem 
hikaye hem de oynanış tarafında oyuncuları 
fazlasıyla tatmin edecek. Ubisoft Montreal ta-
rafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından 2020 

yılında yayımlanan bu oyun, Vikingler’in İngiltere istilasının 
kurgusal bir tarihini anlatmaktadır. 

Suikastçı Kardeşliği ile Tapınak Şövalyeleri arasındaki çatış-
manın ortasında kalan bir Viking akıncısı olan Eivor ile mace-
radan maceraya atılacağınız Assassin’s Creed Valhalla, tatilinizi 
renklendirecek güzel bir konsol oyunu olacaktır.

 
Hitman III (PS4)
Suikast oyunlarına karşı bir ilginiz varsa, Hitman 
III size uygun olabilir. IO Interactive tarafından 
geliştirilen ve yayınlanan oyun, 2021 yılında 
oyunseverler ile buluştu. Daha önceki oyunlarda 
olduğu gibi Ajan 47 ile hedeflerinizi sessizce or-

tadan kaldırdığınız Hitman III, tatil günlerinizi renklendirecek 
konsol oyunlarının başında geliyor. 
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Akıllı kapı kilitleri ve kullanım senaryoları | EVDE YAŞAM

Evinizin kapısında yeterince güvenlik var 
mı? Kapınızı koruyan kilit aslında sizi ve 
ailenizi ne kadar koruyor veya hayatınıza 
ne kadar konfor katabiliyor? Bu soruların 
cevaplarını ararken, akıllı kilitlerin önemini 
fark edeceksiniz. Akıllı kilitler, internet 
üzerinden size sürekli veri gönderen ve 
evinizin güvenliği için farklı opsiyonlar 
sunabilen ürünler. Peki, akıllı kilitleri 
hangi senaryolarda en verimli şekilde 
kullanabilirsiniz?

AKILLI 
KAPI KİLİTLERİ 
VE KULLANIM 
SENARYOLARI

EVDE YAŞAM | Akıllı kapı kilitleri ve kullanım senaryoları
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Akıllı kapı kilitleri ve kullanım senaryoları | EVDE YAŞAM

A
kıllı kitleri farklı kategorilere ayırmak müm-
kün. Parmak iziyle çalışan, şifreyle çalışan, 
kart veya farklı anahtarlarla çalışan kilitler 
de akıllı kilit olarak geçiyor. Ancak en geniş 

imkanları sunan akıllı kilitlerin, internet bağlantısı 
kurabilen ve akıllı telefon uygulamalarıyla iletişim 
halinde olan kilitler olduğunu hatırlatalım.

E-posta veya SMS ile dönemsel 
anahtarlar
Akıllı kilitler üzerinde e-posta, sms, kod gibi bir 

sanal anahtar aracılığıyla üçüncü bir kişinin geçişine 
izin sağlamak mümkündür ve bu da farklı senaryoları 
beraberin de getirir. Bu e-posta, sms veya kod saye-
sinde üçüncü bir kişi belirlenen saatler arasında akıllı 
kilit sayesinde eve giriş-çıkış sağlayabilir. 

Bu kişi, siz işteyken evinizde temizlik yapmaya 
gelen yardımcınız olabilir. Yardımcınıza evinizin 
anahtarını vermeden sadece çalışacağı günlerde ve 
saatlerde kullanabileceği bir kod verme imkanına 
sahip olursunuz.

Giriş çıkış uyarıları
Ya da eve giren çıkan herkesin ayrı kodu olacağı 

için, telefon uygulamalarınız veya web uygulaması 
üzerinden her giriş çıkışı kontrol edebilirsiniz. Örne-
ğin, okuldan gelen çocuklarınız kendi kodlarıyla  eve 
giriş yaptığında, siz işyerindeyken çocukların eve giriş 
saatlerini telefonunuzda anında görebilirsiniz, evden 
tekrar çıkacak olurlarsa, anında haber alabilirsiniz.

Çocuk güvenliği
Kapının açılması, kapanması gibi uyarıları telefo-

nunuza gönderen bir akıllı kilit sistemi, siz evdeyken 
veya dışarıdayken, evde kapının açılıp kapanma an-
ları için uyarı almanızı sağlayabilir. Özellikle küçük 
çocukları olan ailelerin, dışarıdaki dünyayı merak 
eden ve dış kapıyı açıp evden kaçmaya meyilli çocuk-
ları kontrol etmeleri için bu uyarılar büyük kolaylık 
sağlar. Klasik kilit sistemleri ise meraklı çocukların 
eninde sonunda aşacağı bir engeldir. Siz mutfakta 
çalışırken, içeride otururken, dış kapının kilidinin 
açıldığını ve çocukların dışarı, bahçeye, apartmana 
çıktığını duymanız mümkün bile olmayabilir. Bu tür 
durumlar nedeniyle her yıl dünyada çok sayıda çocuk 
kayıplarının yaşandığını da unutmamak gerekiyor.

Hırsıza karşı güvenlik
Akıllı kilitlerin ayrıca, hırsızlara karşı da önleyici 

bir güvenlik önlemi olduğunu hatırlamak gereki-
yor. Klasik kilide sahip kapıları açabilen hırsızların 
üzerinde akıllı kilit olduğunu gördüğünde bir kapıyı 
açmaktan vazgeçeceğini tahmin etmek zor değil zira 
kapıdaki zorlamalar, kırılmalar, kilidin bozulması, 
parçalanması veya izinsiz açılması halinde, telefo-
nunuza gelecek uyarıyla eve bir hırsızın girdiğini 
hemen fark edeceksiniz. Bu da hırsızlar için yeterince 
caydırıcı bir sebep.

EVDE YAŞAM | Akıllı kapı kilitleri ve kullanım senaryoları
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Gece gökyüzünü sevmek için 5 neden | EVDE YAŞAM

Gecenin büyüleyici özelliklerinden bir 
tanesi, gökyüzündeki doğal güzellikler; 
yıldızlar, gezegenler... Bunları uzaktan 
baktığımızda küçük bir nokta gibi görürüz 
ancak aslında o kadar basit olmadığı 
bilimsel olarak da kanıtlanmış net bir 
gerçektir. Örneğin Dünya’mızın tek doğal 
uydusu olan Ay’ın her zamanki standart 
hali bir yana, bir de Süper Ay gibi farklı 
evreleri bulunuyor. Bu dönemde Ay, 
gezegenimize hiç olmadığı kadar yakın bir 
konumda bulunuyor.

GECE GÖKYÜZÜNÜ 
SEVMEK İÇİN 
5 NEDEN

EVDE YAŞAM | Gece gökyüzünü sevmek için 5 neden
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Örneğin Dünya yörüngesinde yaklaşık 
800 km yukarıda dik, eğimli bir yörün-
gede dönen yaklaşık 100 İridyum iletişim 
uydusu mevcut. 

Uyduların geçişleri esnasında, Güneş 
ışınlarının da etkisiyle parlarlar. Bazen 
gökyüzünde gördüğümüz büyük çaplı 
sarımsı bir ışığın sebebi budur. Teleskop ya 
da dürbün olmadan bile o büyüleyici ama 
kısa süren anlara şahitlik edebilirsiniz.

Kuzey ışıkları
Kutup ışıkları ya da kutup aurorası adı 

verilen doğal ışımalar, kutup bölgelerin-
de gökyüzünde görülen, yeryüzünün 
manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü 
parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya 
çıkmaktadır. 

Yüklü parçacıklar Dünya’ya ulaştığında 

ve manyetik alanımızla etkileşime girdi-
ğinde, gece gökyüzü, en yaygın olanı yeşil 
ve kırmızı olan renklerle parlar. Ne kadar 
kuzeyde olursanız onları görme şansınız 
o kadar artar.

Çok güçlü püskürmeler sırasında, ışık 
kirliliği yoluyla bile görülebilirler, ancak 
bazen o kadar soluk olurlar ki yalnızca 
bir kameranın uzun pozlama özelliği 
(20 saniye veya daha fazla) ile renklerini 
yakalayabilirsiniz. Ne yazık ki görmek 
hepimize nasip olmuyor. Ama sırf bunun 
için bile 2 günlüğüne yurt dışı seyahati 
yapma fikri hiç de mantıksız değil.

Kendi benliğinizin 
farkındalığını pekiştirin
Her insanda büyük ya da küçük bir nebze 

olan ego duygusu, bazen alevlendiğinde 

insanın kendisinden başka hiçbir şeyi 
gözünün görmemesine yol açar. Adeta 
küçük dağları ben yarattım havasına bile 
girildiği görülmüştür. Oysa ki 7 milyar 
insan nüfusu olan gezegende yaşayan 
toplam canlılardan sadece bir tanesiyiz. 
Gecenin sessizliği eşliğinde gökyüzüne 
bakarak okunan kitap, içilen kahve bu far-
kındalığı pekiştirici etkisi yaratmaktadır.

Evrende yaşayan tek biz değiliz, bizden 
başka gezegenler, galaksiler, canlılar hatta 
varlığı açıklanamayan yaratıklar dahi 
olduğu biliniyor. Bu anlamda kendi iç 
dünyanızla baş başa kalmak adına gece 
gökyüzünü birkaç dakikalığına da olsa 
gözlemleyin. Bu aynı zamanda ruhunuz-
daki merak hissiyatını da tetikleyecek ve 
beyninizi farklı alanlarda meşgul ederek 
çürümekten alıkoyacaktır.

Gece gökyüzünü sevmek için 5 neden | EVDE YAŞAM

E
liptik bir yörüngesi olan Ay’ın 
Dünya’ya en uzak konumda bu-
lunması haline Apoje; en yakın 
noktada olmasına da Perigee ev-

resi adı veriliyor. Böyle özel durumlarda 
da onu yakından görüntülemek isteyen 
insanlar teleskoplardan faydalanıyorlar.

Gökyüzündeki varlıkları yakından gör-
mek için kullanılan “teleskoplar” genellikle 
rasathanelerde kullanılıyor ancak ev kul-
lanıcıları için yapılmış özel versiyonları da 
mevcut. Fazla gelişmiş olmasalar da Ay’ı, 
yıldızları hatta belki de uzaydaki uyduları 
daha görüntüleyebileceğiniz teleskoplarla 
bilime olan merakınızı giderebilirsiniz. 
Peki gökyüzüne bakmak için illa bir se-
bep mi olması lazım? Elbette ki hayır, 
uzaya olan hayranlığınızı güçlendirecek 
detayları sıraladık.

Ay’ı görmek istemek için 
sebebe ihtiyaç yok
Ay bize en yakın gök cismi. Çoğu za-

man aklımıza günlük hayatta gelmiyor 
bile, hatta Süper Ay veya Ay Tutulması 
gibi özel zamanlar haricinde ona hiç 
bakmıyoruz. En yakın komşumuzu tam 
olarak görüntülemek için tek ihtiyacınız 
olan bir dürbün veya teleskop. İlk fırsatta 
bir tane satın alın ve bakmaya koyulun. 
Dümdüz bir küre yerine çok daha fazla 
derinlik veren kraterler gördüğünüzde 
ağzınız açık kalacak.

Meteorlar sanıldığı kadar 
korkunç değil
Meteor denince akla hep olumsuz senar-

yolar gelir, “meteor düşmesi” gibi. Yanlış 
da değil ancak aslında neredeyse her ay 

gezegenimize meteor düşüyor. Küçük çaplı 
ve zararsız oldukları için fark etmiyoruz. 
Toz veya kaya parçacıkları atmosferden 
geçerken yanarak meteorları meydana 
getirirler. Buna halk ağzında yıldız kay-
ması da deniyor.

Meteorları görüntülemek için öncelikle 
zifiri karanlık bir ortam bulun. Telesko-
bunuzu kullanarak gökyüzüne bakın, Ay 
olmayan bir gün tercih ederseniz görme 
şansınız daha da yüksek olacaktır.

Uzaydaki esrarengiz olaylar
Dünya ne yazık ki biz insanların far-

kında olarak veya olmayarak yarattığı 
kirliliklerle dolu bir yer. Öyle ki bu gerçek, 
gezegenimizin kuş bakışı görüntülerin-
de dahi net bir şekilde anlaşılabiliyor. 
Uzayda da durumlar pek farklı değil. 

EVDE YAŞAM | Gece gökyüzünü sevmek için 5 neden
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Balık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de çok sevilen bir lezzet. Ancak bir deniz 

ülkesi olmamıza rağmen balık tüketimimizin 
az olduğunu da kabul etmek lazım. Oysa 
çok pratik ve hızlı şekilde hazırlanabilen, 

çok lezzetli balık tarifl erimiz var ve bu 
tarifl er sayesinde siz de hem bu yaz, hem de 

hayatınızın her döneminde, hızlıca lezzetli balık 
yemekleri hazırlayabilirsiniz. İşte o tarifl er...

YAZ SOFRALARININ 
VAZGEÇİLMEZİ 

BALIK TARİFLERİ

Yaz sofralarının vazgeçilmezi balık tarifleri | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Yaz sofralarının vazgeçilmezi balık tarifleri
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Fish & Chips
Türkiye’de Fish & Chips kültürü ol-

duğunu pek söyleyemeyiz ama özellikle 
İngiltre, ABD ve Avrupa’da çok sevilen 
bu tarif, üstelik de çok pratik olduğu için, 
herkesin favorisi konumunda.

Yine derisinden ve kılçıklarından ayır-
dığınız fleto balık etinizi, minik küpler 
halinde veya serçe parmağınız boyutların-
da dilimleyin. Ayrı bir kapta 1-2 yumurta, 

yarım şişe soda ve yarım limon suyu ile 
tuz ve baharatlardan oluşan bir karışım 
hazırlayın. 

Bu karışımı balık parçalarının üzeri-
ne döküp iyice bulayın. Balık dilimleri 
karışıma bulandıktan sonra fazla kalan 
bulamacı kaptan alın ve bu kez balıkların 
üzerine balıkların miktarına uygun oran 
un ve galeta unu dökerek tüm balıkları  

pane unuyla kaplayın. Son aşamada ise 
balıklarınızı, kızarmış ayçiçek yağı ile 
dolu kızartma tenceresine yerleştirin ve 
pembeleşene kadar bekleyin. 

Ayrı bir kızartma tenceresinde ise damak 
tadınız a uygun şekilde patates kızartın. 
Kızarmış ve panelenmiş küçük balık di-
limlerini, kızarmış patates dilimleriyle 
beraber servis edin.

Yaz sofralarının vazgeçilmezi balık tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Balık kokoreç
Son birkaç yıldır balık restoranlarının 

gözdesi olan balık kokoreç aslında hazır-
laması çok pratik bir tarif. Tek yapmanız 
gereken, sevdiğiniz balığı ve içine koymak 
istediğiniz birkaç parça sebzeyi seçip, 
tavada orta ateşte pişirmek. 

Derisinden ve kılçıklarından ayırdığınız 

fleto balık etinizi küçük kuşbaşı boyutların-
da doğrayın. Sonra bu eti dilerseniz zeytin-
yağı, kekik ve diğer sevdiğiniz baharatlarla 
20 dakika kadar marine edin. Ardından da 
kızmış tavaya koyarak, tereyağında pişirin. 

Balıklarınız pembeleşmeye başladığın-
da, küçük küçük doğranmış kırmızı biber, 

yeşil biber, domates dilimleri ve sarımsak 
ile yağda çevirmeye devam edin. Sebzeler 
artık yumuşayıp piştiğinde ve balıklarınız 
da kızardığında, kokoreciniz hazır demektir. 
Damak tadınıza göre tuz, karabiber, kırmı-
zıbiber ekleyerek isterseniz ekmek arasında, 
isterseniz de tabakta servis edebilirsiniz.

MUTFAKTA YAŞAM | Yaz sofralarının vazgeçilmezi balık tarifleri
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Fırında barbun
Barbun, kızartması da buğulaması da 

çok lezzetli olan bir balık. Küçük balık 
olduğu için, temizlenmesi zor ve zahmetli 
olduğu düşünülebilir ama hamsi kadar 
küçük olmadığı için, boyu 15 santimden 
büyük 4-5 tane barbun bir öğünde bir 
insanı rahatlıkla doyurabilir. 

Temizlenmiş barbunları, zeytinyağı, 
limon ve sarımsak ile marine edip buz-
dolabında yarım saat kadar bekletin. Bu 
sırada fırın tepsisini yağlayın ve tepsiye 
sevdiğiniz sebzeleri dilimleyin. Kırmızı 
biber, yeşil biber, kabak, patlıcan, patates, 
havuç, domates... Seçim sizin. Sebzelerin 

üzerine balığı marine ettiğiniz zeytinyağı, 
limon ve sarımsak sosunu da dökerek, 
balıkları bu sebzelerin üzerine yerleştirin 
ve fırını 200 derecede ısıtıp balıklarınızı 
pişirin. 

Barbunlar fırında nar gibi kızardığında 
artık servise hazırlar.

BOSCH Kahve Makinesi
Aile boyu nefis bir balık sofrasını silip 
süpürdükten sonra, herkesin gözü 
sıcacık bir kahveyi arar. Bosch’un bu 
kahve makinesi, 15 fincanlık geniş 
kapasitesi ile en kalabalık sofralara 
bile ustalıkla hizmet ediyor.

Yaz sofralarının vazgeçilmezi balık tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Mantar soslu somon
Somon dilimlerinizi zeytinyağı, limon 

suyu, sarımsak, tuz ve kekikten oluşan bir 
marinasyondan geçirip yarım saat kadar 
buzdolabında bekletin. Ardından da 200 
derecede ısınmış fırına sürün. 

Bu sırada küçük küçük dilimlenmiş 

mantarlarınızı bir tencerede az miktarda 
zeytinyağı, karabiber, sarımsak ve tuzla 
baharatlayarak pişirin. 

Mantarlar suyunu bırakıp kararmaya 
başladığında üzerine 1-2 çorba kaşığı süt 
veya süt kreması dökerek, bu krema da 

fokurdamaya başlayana kadar karıştırın. 
Krema fokurdamaya başladığında sosunuz 
hazır demektir. Fırındaki somon etiniz de 
nar gibi kızardığında, fırından çıkarın. 
Arık üzerine mantar sosunu dökerek servis 
edebilirsiniz.

MUTFAKTA YAŞAM | Yaz sofralarının vazgeçilmezi balık tarifleri
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İçerisine konulan gıdayı, 
normal bir fırına veya 

ocağa kıyasla kısa 
sürede ısıtma yeteneği 
sayesinde mikrodalga 

fırınlar hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası 

haline geldi. Ağırlıklı 
olarak yemekleri ısıtmak 

maksadıyla kullandığımız 
mikrodalgaların esasında 

çok daha fazla yetenekleri 
var. Özellikle tek kişiyseniz 
ve büyük bir kitleye yemek 

yapma derdiniz yoksa, 
minimum bulaşık çıkararak 

gününüzü rahatlıkla 
geçirebilirsiniz.

MİKRODALGA FIRINDA 
YAPABİLECEĞİNİZ 
PRATİK TARİFLER

M
ikrodalga fırın ile kah-
valtınızı hazırlayabile-
ceğinizi, ana yemeğinizi 
yapabileceğinizi, bir de 

üzerine tatlınızı dakikalar içinde 
hazır edebileceğinizi biliyor muy-
dunuz? Size yardımcı olacak pratik 
ve kolay tarifler hazırladık.

Mikrodalga fırında yapabileceğiniz pratik tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

SAMSUNG 23 lt Mikrodalga Fırın
Mikrodalga fırında yapabileceğimiz 
birbirinden leziz tariflere göz attık. 
“Peki ya hangi mikrodalga fırını tercih 
etmeliyiz?” diye düşünüyorsanız, 
Samsung’un bu ürününe göz atmakta 
fayda var!

MUTFAKTA YAŞAM | Mikrodalga fırında yapabileceğiniz pratik tarifler
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Bardakta çilekli kek
Malzemeler
1/4 su bardağı yulaf kepeği
2 yemek kaşığı yulaf unu
2 yemek kaşığı kabuğu soyulmuş karabuğday
1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
İsteğe bağlı bir tutam tuz
1/4 çay kaşığı tarçın
1/2 çay kaşığı vanilya
2 yemek kaşığı şekersiz elma püresi
1/4 su bardağı badem sütü
1/2 su bardağı doğranmış taze çilek

Karıştırma kabına yulaf ke-
peği, yulaf unu, karabuğday, 
keten tohumu, kabartma 
tozu, tuz ve tarçını ekleyip 
karıştırmaya başlayın. Va-
nilya, elma püresi ve badem 
sütüyle birlikte tüm kuru 
malzemeleri yavaşça ilave 
etmeye ve karıştırmaya de-
vam edin. Karışım kıvamını 
aldıktan sonra doğranmış 
çilekleri ekleyin. Dilerse-
niz mikrodalgaya uygun bir 
pişirme kabına veya tepsiye 
yerleştirebilirsiniz. 1 dakika 
30 saniye veya üst kısım ayar-
lanana kadar ısıtın. 2-3 dakika 
soğumaya bırakın.

Mikrodalga fırında yapabileceğiniz pratik tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

Mikrodalgada omlet
Malzemeler
Büyük bir porselen kupa bardak
2 adet yumurta (tercihe göre artırın veya azaltın)
Pul biber
Tuz
Tercihe göre üzerine ilave etmek için yeşil soğan vb. ürünler

Yumurtaları bardağa kırın ve istediğiniz kıvama gelene 
kadar yavaşça çırpın. Çırpma işlemi bittikten sonra tuzunu ve 
pul biberi ilave edin. Ardından 1 dakika mikrodalgada pişirin. 
Süre sonunda tercih ettiğiniz kadar yeşil soğan ekleyip 1 daki-
ka daha pişirin. Bardakta omletiniz hazır!

MUTFAKTA YAŞAM | Mikrodalga fırında yapabileceğiniz pratik tarifler
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Mikrodalgada Somon  
Malzemeler
1 adet somon fileto
İsteğe bağlı olarak tuz ve biber
2 yemek kaşığı mayonez
2-3 adet taze kesilmiş limon dilimi
1 yemek kaşığı maydanoz
 

Somon filetoyu soğuk suyla durulayın 
ve kurulayın. Balığın derili tarafı alta 
gelecek şekilde mikrodalga fırın kabına 
koyun. Ardından tuz ve karabiberini ek-
leyin ve bir kenarda beklemeye alın. Bu 
esnada mayonezi kaşık yardımıyla balığın 
üstüne sürün, sonra limon dilimlerini ve 

maydanozu ilave edin. Kabı mikrodalga 
için güvenli bir plastik kapak ile sıkıca 
kapatın. 3,5 dakika boyunca pişirin. Bir 
çatalla filetonun ortasını kontrol edin. 
Hazır olmamışsa 30-45 saniye daha pi-
şirin. Ek maydanoz ve limon dilimleri ile 
süsleyebilirsiniz.

Mikrodalga fırında yapabileceğiniz pratik tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

Patates cipsi
Malzemeler
1 adet patates
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Parşömen kağıdı

Patatesi yıkayıp kurulayın. Cips boyutunda yu-
varlak dilimler elde etmek için mandolin rende 
kullanabilirsiniz, bıçakla da kesebilirsiniz. Hazır 
olduktan sonra mikrodalgaya sığabilecek bir kaseyi 
önce yağlayın, ardından patatesleri sırayla yerleştirin. 
Mikrodalgaya dayanıklı ve tam oturacak şekilde bir 
parça parşömen kağıdı kesin. Patates dilimlerini par-
şömen kaplı tabağa tek sıra olacak şekilde yerleştirin.

5 dakika veya gevrekleşene kadar mikrodalgada 
pişirin. Tam süre, mikrodalga fırınınızın gücüne 
bağlı olarak değişecektir.

Patlamış mısır
Malzemeler

Mikrodalgaya dayanıklı büyük kase
Mikrodalgaya dayanıklı büyük tabak

Mısır
Tereyağı ve tuz (isteğe bağlı)

Büyük kasenin içine 1/4 fincan mısır 
ekleyin ve mikrodalgaya koyun. Ardın-
dan tabağınızı de kasenin üstüne kapak 

gibi olacak şekilde yerleştirin. Yakla-
şık 2 dakika en yüksek ayarda pişirin. 

Duruma göre bu süreyi uzatabilir veya 
kısaltabilirsiniz.

MUTFAKTA YAŞAM | Mikrodalga fırında yapabileceğiniz pratik tarifler
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Siyah beyaz fotoğraf çekmenin püf noktaları | OBJEKTİF

Siyah beyaz fotoğrafl arın büyülü bir yanı olduğunu 
kabul etmeyen kişilerin sayısı yok denecek kadar 
azdır. Masalsı diyarlara ait güzelliklerin, kişiye 
hissettirdiği nostalji duygusunun ve hayat bulan 
farklı ışık kontrastlarının bir araya geldiği siyah 
beyaz fotoğrafl ar, ilk renkli fotoğrafın çekildiği 1861 
yılına kadar fotoğrafçılıkta kullanılan tek seçenekti.

SİYAH BEYAZ 
FOTOĞRAF ÇEKMENİN 
PÜF NOKTALARI

OBJEKTİF | Siyah beyaz fotoğraf çekmenin püf noktaları
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SAMSUNG Galaxy A21s 
Siyah beyaz fotoğraf çekmenin 
inceliklerini öğrendiğimize 
göre, sıra geldi iyi bir kameraya 
sahip akıllı telefona... 
48 Megapiksel ana kamerasıyla 
profesyonel kameralara ihtiyaç 
bırakmayan Galaxy A21s, dörtlü 
kamera modülüyle, bütçe dostu 
bir model olarak dikkat çekiyor!

Siyah beyaz fotoğraf çekmenin püf noktaları | OBJEKTİF

P
eki renklerin yavaş yavaş hakim olmaya 
başladığı fotoğrafçılık dünyasında siyah 
beyaz fotoğraflar neden popülerliğini 
hiç kaybetmedi? Bunun cevabı ise as-

lında oldukça basit: Bazı fotoğraflar renklerle 
ifade edilemeyecek kadar yeni bir bakış açısı ve 
estetik gerektirirken, bu noktada siyah beyaz 
fotoğrafların önemi ortaya çıkıyor. Peki siyah 
beyaz fotoğraflar çekmenin püf noktaları ne-
lerdir? Siz değerli okuyucularımız için anlattık.

Siyah beyaz fotoğraflardan ilham 
alın
Şüphesiz bu birçok insanın yapmayı unuttu-

ğu bariz bir şey. Siyah beyaz fotoğrafçılıkta iyi 
olmak istiyorsanız, ilham almak için eski siyah 
beyaz fotoğraflara ve filmlere göz atmalısınız. 
Çoğu insan fotoğrafçılıkta renklerle sınırlıyken, 
genellikle siyah beyaz fotoğraf lardan ilham 
almadıkları için gereken bakış açısını yakala-
yamaz. Bu nedenle siyah beyaz görüntülere göz 
atmak, bakış açınızı ciddi şekilde değiştirecektir.

Flaş kullanmaktan korkmayın
Doğal fotoğraflar çekerken flaş kullanmak 

genellikle iyi karşılanmaz. Ancak siyah beyaz 
fotoğraf çekerken aynı şey geçerli değildir. Flaş 
kullanmak, fotoğrafı siyah beyaza çevirdiği-
nizde değişen gri tonların ana sebebidir. Bu da 
fotoğraflarda daha fazla kontrast sağlar. Eğer 
siz de siyah beyaz fotoğraflarınızda grinin tüm 
değişen tonlarını görmek istiyorsanız, flaş kul-
lanmaktan kesinlikle korkmayın.

Kontrastı vurgulayın
Siyah beyaz fotoğrafçılığın siyah, beyaz ve 

aradaki gölgelerin uyumu ile ilgisi olduğun-
dan, çektiğiniz fotoğraflardaki kontrastı her 
zaman vurgulayın. Kontrast, nesnenin ve aynı 
görüş alanı içindeki diğer nesnelerin renk ve 
parlaklığı arasındaki farkla belirlendiği için 
fotoğraflarınızda bunu vurgulayabileceğiniz zıt 
unsurlar arayın. Bunun için de sürekli olarak 
denemeler yapın.

Üçler kuralını uygulayın
İster siyah beyaz ister renkli görüntüler çe-

kiyor olun, fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılan 
üçler kuralını uygulamayı unutmayın. Bu kural 
ana nesneleri insan gözünün ilk bakışta dikkat 
ettiği noktalara konumlandırması anlamına 
gelen ve siyah beyaz fotoğrafların kalitesini 
artıracak önemli bir unsurdur. 

Bu kuralın çalışma mantığı ise nesnelerin 
kadrajın hayali olarak iki yatay ve iki dikey çiz-
gi ile bölünmesinin ardından oluşan dört adet 
kesişim noktasından birine konumlandırması 
şeklinde açıklanabilir. Bu dört adet kesişim yeri 
insan gözünün ilk dikkat ettiği noktalardır.

Yazılım kullanın
İyi bir siyah beyaz fotoğraf ortaya çıkarmak 

istiyorsanız, post prodüksiyonu da düşünmeniz 
gerekiyor. Lightroom, fotoğraflarınızı daha da 
geliştirmenize olanak sağlasa da sadece siyah 
beyaz fotoğraflar için özel olarak tasarlanmış 
Silver Effex Pro 2 gibi özel eklentiler de tercih 
edilebilir. Photoshop ve Lightroom uygulama-
larına kolaylıkla ekleyebileceğiniz bu eklenti, 
post prodüksiyon sürecinizi düzene sokar ve 
siyah beyaz fotoğrafları daha iyi hale getirmek 
için büyük kolaylıklar sağlar.

OBJEKTİF | Siyah beyaz fotoğraf çekmenin püf noktaları
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Teknolojideki ilerleme ve gelişen üretim 
teknikleri, tüketici elektroniğinde 

ciddi bir ucuzlamaya neden oldu. Bu 
nedenle bir zamanlar sadece belirli bir 
kesime hitap eden pahalı ürünler, artık 

hayatımızın bir parçası haline geldi. 
Drone ise bunun en net örneklerinden 

biri. Eskiden sadece yüksek 
prodüksiyonlu fi  lmlerin çekimleri gibi 
işlerde kullanılan bu teknolojiler, artık 

neredeyse herkes için ulaşılabilir. Bu 
nedenle pek çok kişi şu sıralar merak 

duydukları bu teknolojileri denemek 
istiyor. Peki siz drone almak isterseniz 

ne yapmalısınız? İşte dikkat etmeniz 
gereken şeyler…

DRONE ALIRKEN 
DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKENLER

Drone alırken dikkat edilmesi gerekenler | OBJEKTİFOBJEKTİF | Drone alırken dikkat edilmesi gerekenler
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DJI Mini 2 Fly More Combo Drone
Drone satın alırken dikkat etmeniz 

gereken hususları sizler için teker teker 
anlattık. Halen daha aklınızda, hangi 
ürünü satın alacağınız konusunda bir 
endişe varsa, DJI tarafından üretilen 

bu drone, ihtiyacınızı fazlasıyla 
karşılayacaktır!

Drone alırken dikkat edilmesi gerekenler | OBJEKTİF

Hedeflerinizi belirleyin
Drone almadan önce yapmanız gere-

ken ilk şey, ne için kullanacağınıza karar 
vermek olmalıdır. Eğlence, profesyonel 
çekimler ve spor amaçlı üretilen pek çok 
farklı model bulunuyor. Bu ürünlerin fiyatı 
kullanım alanına ve söz konusu alanda 
sunduğu özelliklere göre değişkenlik 
gösterirken, kullanıcılar sık sık ihtiyaç 
duymadıkları özellikler için gereksiz 
ödemeler yapıyor. Bu nedenle hedefleri 
belirlemek alışverişin birinci adımını 
oluşturuyor.

Bütçenizi doğru ayarlayın
Drone fiyatlarının gelişen teknoloji ile 

ucuzladığını belirtmiştik. Yine de fiyat 
aralığı oldukça geniş piyasada 200 lira-
dan 10 bin liraya kadar ürünler yer alıyor. 

Özelliklerini kıyaslayarak size en uygun 
drone modelini bulmanız gerekiyor. Ancak 
iş bununla da bitmiyor. Drone satın alan 
insanların zaman içerisinde yedek batarya 
ve pervane gibi masrafları oluşuyor. Tam 
da bu yüzden bütçe ayarlaması yapmak 
hayati önem taşıyor. 

Özellikleri ve uçuş süresi
Piyasada pek çok farklı markaya ait 

yüzlerce drone bulunuyor. Her birinin 
özellikleri ve uçuş süresi bir diğerine göre 
farklılık gösteriyor. Aldığınız ürüne göre 
ortalama 10 dakika ile 50 dakika arasın-
da bir uçuş süresine sahip oluyorsunuz. 
Bu nedenle kullanıcıların amaca uygun 
drone modelleri arasında uçuş sürelerini 
mutlaka karşılaştırması ve kendine en 
uygununu seçmesi gerekiyor.

Drone’un kayıt altına alınması 
Ne yazık ki bir drone satın almak sürecin 

tamamını oluşturmuyor.  Federal Havacı-
lık İdaresi (FAA) drone’ları insansız hava 
aracı olarak kabul ettiğinden, bu ürünlerin 
kayıt ettirilmesi gerekiyor. Türkiye’de ise 
yapmanız gerekenler oldukça basit. Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü’nde kayıtlı 
bir satıcıdan drone alırsanız, SHGM’nin 
online sistemi üzerinden kayıt yaptırma-
lısınız. Yurtdışından aldıysanız cihazın 
bilgilerini (üreticisi, marka ve modeli, seri 
numarası, üretim yeri ve tarihi, maksimum 
kalkış ağırlığı, İHA sahibinin T.C. kimlik 
numarası, adresi ve iletişim bilgileri ve 
adli sicil kaydı)üç gün içerisinde sisteme 
kaydettirmek zorundasınız. Aksi taktirde 
kullanıcılar ciddi cezalar ile karşı karşıya 
kalabiliyor. 

OBJEKTİF | Drone alırken dikkat edilmesi gerekenler
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Video oyunları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Pek 
çok insan günün yorgunluğunu ve stresini atmak için oyun 

oynuyor. Kullanıcılar genellikle zevklerine göre PC ya da 
konsol arasında bir seçim yapıyor. Bazen ise her ikisine 

birden sahip olabiliyor. Ancak ister PC oyuncusu olun ister 
konsol, herkesin monitör ihtiyacı bulunuyor. Peki oyuncular 

hangi monitörü tercih etmeli. Hangileri hem  PC hem de 
konsol oyuncuları için uygundur. İşte sizler için önerilerimiz. 

OYUNCULAR 
HANGİ MONİTÖRÜ 

TERCİH ETMELİ?

Oyuncular hangi monitörü tercih etmeli? | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Oyuncular hangi monitörü tercih etmeli?
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Oyuncular hangi monitörü tercih etmeli? | SES VE GÖRÜNTÜ

SAMSUNG LC24RG50 24
Samsung tarafından geliştirilen bu monitör, 

özellikle kavisli tasarımıyla dikkatleri üzerine 
çekiyor. Eğimli bir panelle birlikte gelen ürün, 
tasarımıyla oyunculara hitap ediyor. Şirket bu-
rada kullandığı AMD’nin FreeSync teknolojisi 
sayesinde görüntüdeki yırtılma ve kesintileri 
en aza indiriyor. 24 inç boyutundaki panel 
1920x1080 Full HD çözünürlük ve 144Hz yüksek 
ekran tazeleme hızı vaat ediyor. Nispeten uygun 
fiyatlı olan monitör, HDMI bağlantı noktası 
sayesinde hem konsol hem de PC oyuncuları 
için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

LG 27GL850-B 27
Sahip olduğu 27 inç boyutuyla dikkat çeken 

LG, bu üründe düz bir panel ile karşımıza çıkı-
yor. Nano IPS ekrana sahip bu ürün, 2560×1440 
QHD çözünürlüğe ve 1 milisaniye gecikme süre-
sine sahip. HDR10 desteğiyle gelen monitör, aynı 
zamanda NVIDIA G-SYNC ve Adaptive-Sync 
(FreeSync) teknolojilerini içinde barındırıyor.. 
Tam 90 derece dönüş yapabilen ekran dik ola-
rak da kullanılabiliyor. LG, 27GL850-B model 
oyuncu monitöründe iki adet HDMI, bir adet 
de DisplayPort bağlantı yuvasına yer vermiş. 
Bu nedenle oyuncular aynı anda hem konsol 
hem de PC bağlama imkanı buluyor.

AOC 24G2U 23.8
Uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren 

AOC, uygun fiyatlı ürünlerle dikkatleri üzerine 
çekiyor. Bunlardan biri olan AOC 24G2U, 23.8 
inç boyuta ve 144Hz yüksek tazeleme hızına 
sahip. 1920x1080 çözünürlüğe sahip monitör, 
özellikle 1 ms tepki süresi nedeniyle oyuncu-
ların beğenisini kazanıyor.. AOC 24G2U 23.8 
oyun monitörü bir adet VGA iki adet de HDMI 
bağlantı yuvasına sahip. Ayrıca AMD’nin Fre-
eSync teknolojisi bu üründe yer alıyor. Şirket 
bu sayede oyunlardaki yırtılmayı minimuma 
indirgiyor.

ASUS TUF VG249Q1R 23.8 
TUF serisiyle oyuncularla buluşan Asus, bu 

ürünü Profesyonel oyuncular ve etkileyici bir 
oyun deneyimi arayanlar için tasarladıklarını 
iddia ediyor. 165Hz yüksek tazeleme hızıyla 
gelen monitör, bu konuda rakiplerinin bir adım 
önüne geçiyor. 23,8 inç olan ekran, 1920x1080 
Full HD çözünürlüğe sahip. TUF VG249Q1R 
Adaptive-sync sayesinde gölge ve bulanıklığı 
daha da azaltmak için 1 ms MPRT özelliğine 
sahip. DP ve HDMI yuvalarında özel bir tek-
noloji kullanan şirket, oyundaki ekran yırtıl-
malarını, değişken kare hızlarını ve gecikmeyi 
ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda bu girişler 
aynı anda birden fazla cihazın bağlanmasına 
da olanak tanıyor. 

SES VE GÖRÜNTÜ | Oyuncular hangi monitörü tercih etmeli?
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Podcast yapmak isteyenler için mikrofon önerileri | SES VE GÖRÜNTÜ

Son dönemde Podcast içeriklerin sayısında ciddi bir artış 
söz konusu. Genellikle dizi halindeki dijital medya ürünlerinin 
internet üzerinden bilgisayar ve taşınabilir cihazlara 
indirilebilecek şekilde yayınlanması anlamına gelen podcast 
içerikleri; Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast gibi öne 
çıkan platformlar aracılığıyla, dinleyici kitlelerine ulaşıyor.

PODCAST 
YAPMAK İSTEYENLER 
İÇİN MİKROFON 
ÖNERİLERİ

SES VE GÖRÜNTÜ | Podcast yapmak isteyenler için mikrofon önerileri
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P
odcast içerik hazırlamak isteyen 
ciddi sayıda kullanıcı da bulunu-
yor. Genellikle zor olarak görülen, 
ancak fazlasıyla kolay olan Podcast 

için yapmanız gereken tek şey ses kaydı 
alabileceğinizi bir mikrofon edinmek. 
Biz de Podcast içerik hazırlamak isteyen 
değerli takipçilerimiz için her bütçeye 
uygun mikrofonları bir araya getirdik. 

KINGSTON HX-MICQC-BK 
Mikrofon
Podcast için alınabilecek en iyi mikro-

fonların başında gelen HX-MICQC-BK, 
şık tasarımının yanı sıra güçlü özellikleri 
ile de dikkat çekiyor. Sadece Podcast için 
değil yayıncılar ve içerik editörleri için de 
tasarlanan bu mikrofon, dış sesleri azalt-

mak için titreşim önleyici ve 
rahatsız edici 

patla-

malı sesleri önlemek için de yerleşik bir 
pop filtresine sahip. 

LED göstergesi sayesinde mikrofon 
durumunuzu anında öğrenebileceği-
niz HX-MICQC-BK, dokunarak sessize 
alma özelliği sayesinde de çeşitli yayın 
kazalarının önüne geçiyor. Diğer yandan 
kullanıcılara dört farklı kutup seçeneği 
sunan mikrofon, giriş hassasiyetini hız-
lıca ayarlamak için de kolay kullanımlı 
bir kazanım kontrol düğmesi ile geliyor. 
Özellikleri ile Podcast dahil olmak üze-
re her alanda işinizi fazlasıyla görece bu 
mikrofon 1.599 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

DEXIM Yuco USB 
Mikrofon

Podcast için baş-
langıç seviyesi bir 

mikrofon arı-
yorsanız, 

DEXIM 
Yuco 

tam size göre. Uygun fiyatlı olması nedeni 
ile tercih edilen ürün, fiyatının aksine şık 
tasarımı ile öne çıkıyor. USB bağlantılı 
olan mikrofon, tripod standı ile birlikte 
gelerek tak-çalıştır konseptini benimsiyor. 
Bunun yanı sıra cihazda herhangi bir pop 
filtresi veya titreşim önleyici gibi özellikler 
de bulunmuyor. Başlangıç seviyesi için 
fazlasıyla uygun olan mikrofon, 169 TL 
fiyat etiketi ile satışta bekliyor.

RAMPAGE SN-RMX9 USB 
Mikrofon
Ana odağı oyuncular olmasına rağmen 

Podcast tarafında da başarı ile kullanılan 
RAMPAGE SN-RMX9, USB bağlantısı 
sayesinde tak-çalıştır konseptini benim-
seyerek kullanıcı karşısına çıkıyor. Tasa-
rımı itibariyle kolayca şekillendirilebilen 
mikrofon, 7 Renkli LED Aydınlatması ile 
de adeta bir renk cümbüşü sunuyor. 80Hz-
16KHz frekans aralığında çalışan ürün, 
309 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

DEXIM Bona USB Mikrofon
Başlangıç seviyesi için tercih edilebile-
cek mikrofonlardan biri olan DEXIM 

Bona, ayarlanabilir tripod ayağı 
sayesinde Podcast tarzını en 

iyi yansıtan uygun fiyatlı 
mikrofonların başında 
geliyor. USB bağlantısı 
ile tak-çalıştır mantı-
ğına sahip olan ürün, 
50 Hz – 16 KHz frekans 
aralığında çalışıyor. Şık 

ve kompakt tasarımı 
ile tercih edilen 

bu mikro-
fon, 199 TL 

fiyat etiketi 
ile satılıyor.  

Podcast yapmak isteyenler için mikrofon önerileri | SES VE GÖRÜNTÜ

SONY Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 
Podcast yapmak için ihtiyacınız olan mikrofonları bir 
bir sıraladık. Peki ya yüksek kaliteli bir ses deneyimi ile 
podcast dinlemek için hangi kulaklığı tercih etmeliyiz? 
Sony’nin bu kablosuz kulak üstü kulaklığı, etkileyici bir 
ses deneyimini uygun fiyatı ile karşımıza çıkarıyor.

SES VE GÖRÜNTÜ | Podcast yapmak isteyenler için mikrofon önerileri
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EN POPÜLER 
BİLGİSAYAR 

AKSESUARLARI
Bilgisayarımızı kullanırken onu tamamlayacak ve 

deneyimimizi iyileştirecek aksesuarlara ihtiyaç 
duyarız. Bu aksesuarlar çok farklı yelpazede ve çok 

farklı fonksiyonlara sahip olabilir. Örneğin, verilerimizi 
yedekleyebileceğimiz bir sabit disk, RGB arka 

aydınlatmalı klavye ve fare seti, yarış direksiyonu ile 
oyuncu kulaklığına kimse ‘hayır’ diyemez. Bu yazıda 
sizler için seçtiğimiz dört farklı aksesuar seçeneğine 

yer veriyoruz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım…

En popüler bilgisayar aksesuarları | BİLGİSAYAR DÜNYASI

EVEREST 1080P Full HD Webcam
Klavye, fare ve oyuncu kulaklığı gibi bilgisayar 
aksesuarlarının yanı sıra, pandemi kurallarına 
alıştığımız şu dönemde web kameraları da 
büyük önem taşıyor. Everest’in USB girişi 
destekli bu bilgisayar kamerası; kurumsal iş 
toplantılarından internet yayıncılığı ve keyifli 
arkadaş sohbetlerine kadar tüm ihtiyaçları 
bütçe dostu bir şekilde karşılıyor.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | En popüler bilgisayar aksesuarları
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En popüler bilgisayar aksesuarları | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Seagate Expansion 
6TB harici disk
Verilerimizi saklamak için sadece bil-

gisayarımıza güvenemeyiz. Bu nedenle 
harici bir disk kullanmak her zaman şid-
detle tavsiye edilir. Bilgisayarınızın yanı 
başında duracak ve sürekli verilerinizi 
yedeklemeniz için size yardımcı olacak bir 
ürün seçeneği olarak Seagate firmasının 
6TB veri depolama kapasiteli Expansion 
modelini önerebiliriz. Kutusundan çıkarır 
çıkarmaz kısa sürede kullanmaya hazır 
hale gelen ve USB 3.0 bağlantısı ile hızlı 
veri aktarma imkânı sunan bu ürün sizin 
en büyük yardımcınız olacak.

Logitech G G29 
yarış direksiyonu
Bilgisayar kullanıcılarının tercih edeceği 

popüler aksesuarlardan biri de Logitech G 
firmasının G29 model yarış direksiyonu 
seti. Bilgisayar oyunları oynarken, ger-
çeğe yakın araç sürüş deneyimi yaşatan 
bu set, aynı zamanda PlayStation oyun 
konsollarında da kullanılabiliyor. Set 
içerisinde geniş fonksiyonlu direksiyon, 
gaz, debriyaj ve fren pedalı bulunuyor. Di-
lerseniz bu yarış setine ek olarak Driving 
Force Shifter adlı vites kolunu da satın 
alabilirsiniz. Yarış deneyiminizi daha ileri 
noktalara taşımak isterseniz, Playseat adlı 
yarış kokpitini de incelemenizi öneririz.

Lenovo Legion KM300 
klayve ve fare seti
Oyunseverler açısından bilgisayarlarını 

tamamlayacak en önemli aksesuarlardan 
biri, klavye ve fare setidir. Lenovo fir-
masının Legion KM300 model klavye ve 
fare seti bu kategoride dikkatimi çeken 
ürünlerden. 5 bölgeli RGB aydınlatmalı 
olan, kabloyla cihazınıza bağlanan, 8 prog-
ramlanabilir tuşu bulunan bu şık klavyeye, 
8.000 DPI ayarlanabilir sensörlü ve ikonik 
Legion logosu üzerinde özelleştirilebilir 
RGB LED arka aydınlatmalı fare eşlik edi-

yor. Farenin 
simetrik yapısıyla her iki elini de kulla-
nanlar için uygun bir yapı sunduğunu, 
klavyenin tam Türkçe Q dizilimine sahip 
tuşlara sahip olduğunu da not düşmeliyiz.

SteelSeries Arctis 1 
oyuncu kulaklığı
Tavsiye edeceğiz son ürün, SteelSeries 

firmasının Arctis 1 Wireless Xbox Edi-
tion Gaming model oyuncu kulaklığı. 
Bu ürün, bilgisayarınız için en önemli 
aksesuar adayı olmasının yanı sıra, bir-
den fazla platforma uyumluluğuyla da 
dikkat çekiyor. 

Arctis 1, bilgisayarınızın yanı sıra PlayS-
tation, Xbox, Nintendo Switch oyun 
konsolları ile Android akıllı tele-
fon desteğine sahip. Kablolu ve 
kablosuz bağlantı seçenekleri 
bulunan bu üst düzey oyuncu 
kulaklığını tüm cihazlarınızla 
bağlamak için gereken akse-
suarlar kutu içerisinde 
geliyor. Bu kulaklığı 
akıllı telefonunuzla 
müzik dinlemek için 
kullanmak istediği-
nizde mikrofonu çıka-
rabilirsiniz. Bu arada 
mikrofonun gürültü 
engelleme özelliği bu-
lunduğunu ve Discord 
onaylı olduğunu söyle-
meden geçmek olmaz.
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WINDOWS 365 
TANITILDI

Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 ile 
müşterilere iki sistem arasında etkileşim 

kurmanın yeni bir yolunu sunmak için tasarlanan 
Windows 365 adlı büyük bir yeni hizmetini 
duyurdu. Bu paket, uzaktan ana makineye 

bağlanıp işlerini yürüten çoğu şirket açısından 
oldukça kullanışlı bir hizmeti kapsıyor.

Windows 365 tanıtıldı | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Windows 365 tanıtıldı
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M
icrosoft, Windows 10 ve Win-
dows 11 ile müşterilere iki 
sistem arasında etkileşim kur-
manın yeni bir yolunu sunmak 

için tasarlanan Windows 365 adlı büyük 
bir yeni hizmetini duyurdu. Bu paket, 
uzaktan ana makineye bağlanıp işlerini 
yürüten çoğu şirket açısından oldukça 
kullanışlı bir hizmeti kapsıyor.

Windows 365, işletim sistemini ve uy-
gulamaları yerel olarak barındırmak hem 
depolama hem de bilgi işlem kaynaklarını 
kullanmak yerine, kullanıcıların uygula-
malarını, verilerini ve ayarlarını herhangi 
bir cihazına aktarmalarına olanak tanıyor.

Windows 365 başlığı altında, kurumsal 
cihazları etkili bir şekilde ince istemcilere 
dönüştüren, iş odaklı bir sanallaştırma 
hizmeti olan bulut tabanlı bilgisayar olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Bu hizmetle birlikte işletmeler, dakika-
lar içinde Bulut PC’ler oluşturabilecek ve 
bunları çalışanlarına atayarak, özel fiziksel 
donanım ihtiyacından kurtulabilecek. 
Bu, uzaktan çalışanları işe alan birçok 
işletme veya hatta bir şirket ağına güvenli 
bir şekilde erişmesi gereken personel için 
pratik bir çözüm. Windows bilgisayarı-
nızdaki tüm bilgiler bulutta olduğundan, 
çalışanların VPN’ler ile gezinmesine veya 
kişisel cihazlarda güvenlik konusunda 
endişelenmesine gerek kalmıyor.

Bulut tabanlı sistemler, BT departmanla-
rı için geçişi olabildiğince basit hale getir-
mek için Microsoft Endpoint Manager’da 
fiziksel Windows bilgisayarların yanında 
görünecek ve yama yönetimi süreci aynı 
kalacak. Bu sayede hem fiziki hem de 
sanal sistemler her yerden eşzamanlı 
ulaşılabilir olacak. Ayrıca macOS veya 
diğer işletim sistemlerinde de bu özellik 
kullanılabilecek. 

Microsoft’un hali hazırda Microsoft 
Office’e de destek sunan macOS’ta Win-
dows 365’i uyumlu kılması, kendi sistemi 
dışına çıkmayı sevmeyen Apple tarafından 
nasıl karşılanır bilemiyoruz ancak Mic-
rosoft’un bu yıl pandeminin de etkisiyle 
bu işe ağırlık verdiği görülüyor.

Microsoft’a göre bulut tabanlı bilgisa-
yarlar, verileri cihaz yerine bulutta depola-
yarak bir dizi siber güvenlik sorununu da 
çözüyor. Şirketin çeşitli güvenlik ve kimlik 
yönetimi hizmetleriyle entegrasyonlar, 
çok faktörlü kimlik doğrulama ve koşullu 
erişim kurulumunu da basitleştiriyor.
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Bulutta işletim sistemi Windows 365’in 
iki sürümü olacak: Business ve Enterprise. 
Her ikisi de Azure Sanal Masaüstü tara-
fından destekleniyor. Sistemin yer alacağı 
bilgisayarlar temelde tek bir işlemci, 2 GB 
RAM ve 64 GB depolamaya sahip olacak. 
Bu konfigürasyon sekiz adede kadar iş-
lemci, 32 GB RAM ve 512 GB depolama 
alanına kadar çıkarılabilecek.

Microsoft, hem Windows 365 Business 
hem de Enterprise için 12 farklı yapılan-
dırma sunuyor ve işletmeler, aralarından 
seçim yapabileceği çok sayıda seçenek 
olması için işlem gücünü ölçeklendirme 
opsiyonuna da sahip olacak. Ayrıca bu 
sistemler işletmelerin ihtiyacını büyük 
ölçüde karşılayabilecek 10 Gbps indirme ve 
4 Gbps yükleme hızlarına da sahip olacak.

Aylık olarak kullanıcı başına faturalan-
dırılması beklenen bu iki paket işletmelere 
farklı performans seçenekleri de sunarken, 
2 Ağustos’ta çıkış yapacak. Kullanıcıların 
ödemesi gereken fiyatları da açıklayan 
Microsoft, Amazon ile karşılaştırıldığında 
avantajlı gözüküyor.

Öyle ki aylık 31 dolar ortaya çıkan bu 
fiyatlandırma, iki işlemci, 4 GB RAM ve 

128 GB depolama alanı sunarken, toplam 
kullanıcı sayısı 300’den az olan işletmeler 
için tasarlanan Windows 365 Business‘in 
sadece bir seçeneği olarak karşımıza çı-
kıyor. Microsoft’un bunun yanı sıra aynı 
yapılandırmada tek bir işlemci, 2 GB RAM 
ve 64 GB depolama alanı olan bir seçenek 
daha sunacağını göz önüne alacak olur-

sak, muhtemelen en düşük fiyat 31 dolar 
olmayacak.

Windows 365 uzaktan çalışma konu-
sunda beklenen verimi sağlarsa bulut ta-
banlı oyun sektörünün gelişmesi yanında 
işletim sistemlerinin de buluta taşınması 
insanları daha giriş seviyesi makinelere 
yönlendirecek mi, hep beraber göreceğiz.
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Paris’te Gece Yarısı
Woody Allen tarafından yönetilen bu Oscar 

ödüllü film; sabah vakti Paris sokaklarındaki 
çekimleri, çatılardan Eyfel Kulesi’nin muhteşem 
manzarası, geceleri Champs-Élysées bölgesi ve 
gibi detaylarla eşsiz bir Fransız manzarasını 
gözler önüne seriyor. Film, Hollywood senaristi 
ve roman yazarı Gil Pender, nişanlısı ve ailesiyle 
birlikte Gil’in bir zamanlar evlenmeyi hayal ettiği 
Paris’e yaptıkları bir geziyi konu alıyor. Her gece 
sokaklarda dolaşan Gil izleyicileri 1920’lerin 
gece yarısındaki Paris sokaklarına geri ışınlıyor.

PHILIPS 43’’ 4K Ultra HD LED TV
Ailecek televizyon başına kurulup filmdeki 

karakterler ile birlikte yolun tadını çıkarmak 
mı istiyorsunuz? Bu akıllı televizyon, evinizi 
adeta bir sinema salonuna çevirirken; aynı 

zamanda aile boyu keyifli bir seyir deneyimi 
yaşamanıza destek oluyor.

Yola çıkma isteğinizi artıracak filmler | EĞLENCE DÜNYASI

YOLA ÇIKMA 
İSTEĞİNİZİ 
ARTIRACAK 
FİLMLER
Uzun veya kısa mesafe, neresi olduğu fark 
etmeksizin bir yerlere seyahat etmek, farklı 
mekanlar görmek, gezmek her zaman 
ruha iyi gelir. Özellikle bu “yer” bir ülkeyse, 
yepyeni tecrübeler edineceğimiz, yemeğiyle 
suyuyla uyuma şekliyle değişik kültürlerle 
karşılaşacağımız için kendimizi huzurlu 
hisseder ve zincirleme bir şekilde sürekli 
seyahat etmek isteriz.

Peki seyahat ederken veya öncesinde, yola 
çıkmadan evvel nelerle karşılaşacağınızla 
alakalı bilgiler öğrenmek için hangi 
yöntemleri tercih ediyorsunuz? Genellikle 
bir rehberden yardım alıyor olabilirsiniz 
ancak onun kadar olmasa da içinizdeki 
seyahat tutkusuna yön verecek fi lmleri 
sizler için derledik.
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Into The Wild
Into The Wild, sahip olduğu her şeyi bı-

rakıp vahşi doğada yaşamak için Alaska’ya 
yolculuk yapan bir öğrenci ve aynı zamanda 
sporcunun hikayesini konu ediniyor. Doğay-
la iç içe olmayı seviyorsanız ve bilhassa bu 
tarz filmler hoşunuza gidiyorsa, Alaska’nın 
eşsiz görüntüleriyle baş başa kalacağınız ve 
büyük ihtimalle sizi uçak bileti bakmaya 
sevk edecek bu filmi mutlaka izlemelisiniz.

Yola çıkma isteğinizi artıracak filmler | EĞLENCE DÜNYASI

Under The Tuscan Sun
Audrey Wells’in kitabının hikayesini takiben, 

Amerikalı yazar Frances’in arkadaşlarının 
tavsiyesiyle İtalya’ya tatile gitmesiyle başlayan 
filmde, Toskana kırsalında geçen dolu dolu 
bir aşk ve sevgi hikayesini izliyorsunuz. Filmi 
izledikten sonra, hayatınızda adeta dönüm 
noktası niteliğinde etki yaratacak kararlar 
alma arzunuzun alevlenmesi olası. İzlerken 
dikkatli olun! Aldığınız kararları sakin kafayla 
yeniden düşünün, taşının.

Queen
Gelenekselleşmiş kültürel tabu-

ları yıkan ve yalnız kadın gezginler 
etrafında dönen ilham verici bir 
hikaye: Queen. Filmde nişanlısı ta-
rafından düğün öncesi terk edilen 
ancak her şeye rağmen depresyona 
girmeyip hayatın akışına devam 
eden Hindistanlı Rani’nin hikaye-
sini izliyoruz. Seyahat esnasında 
yaşadığı maceraları, talihsizlikleri, 
tecrübeleri ve edindiği hayat ders-
leriyle Rani hem tek başına güçlü 
olmayı öğretiyor hem de work and 
travel yapmayı düşünenlere ilham 
verici ipuçları gösteriyor.
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

Walter Mitty’ın Gizli Yaşamı
Tam arkadaşlarla izlemelik bir film olan Walter Mitt-

y’nin Gizli Yaşamı, aslında birçoğumuzun yapmayı iste-
yip de yapamadığı hayalimizi gerçekleştiren bir gencin 
hikayesini anlatıyor. Himalaya, Afganistan, İzlanda, 
Grönland gibi farklı yerlerinde çekilen filmde Walter 
Mitty tek başına dünya turu yapıyor. İzleyen herkesi bir 
yerlere seyahat etmeye teşvik eden film ”hafızanızdan 
silip yeniden izlemek istedikleriniz” arasına girecek.
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Yayıncılığını Electronic Arts’ın, geliştiriciliğini ise EA Vancouver‘ın yaptığı 
popüler futbol oyunu FIFA 22, geçtiğimiz günlerde resmen tanıtıldı. 

Kapak resminde ünlü futbolcu Kylian Mbappe’ye yer veren EA, 
bu oyun ile birlikte yeni nesil teknolojilerin verdiği imkanları 

sonuna kadar kullanacak. 

EA, MEŞİN YUVARLAĞI GÖSTERDİ: 

GELİYOR!

FIFA 22  | EĞLENCE DÜNYASI

SAMSUNG Odyssey G3 27” 
Gaming Monitöri  

FIFA 22 için konsol değil, bilgisaya-
rı tercih edenlerdenseniz; bu Premi-
um oyun monitörü sizi adeta yeşil 

sahada hissettirecek. Tüm detaylara 
fazlasıyla hakim olacağınız monitör, 
heyecan verici bir futbol atmosferini 

evinize taşıyacak.

EĞLENCE DÜNYASI | FIFA 22 
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S
erinin vazgeçilmez sloganı “Powe-
red by Football” üzerinden yola 
çıkan FIFA 22, temel oynanış ve 
grafik geliştirmelerinin yanı sıra 

her moda yenilik katan değişiklikleri ile 
gerçek hayatın kapılarını aralıyor. Özel-
likle bu sene PES 22 ile büyük bir reka-
bete girmesi beklenen oyun, yenilikleri 
ile şimdiden oyunseverlerin dikkatini 
çekmiş durumda.

EA, şu an için FIFA 22’ye gelen yenilik-
lerin hepsini tam olarak açıklamasa da en 
dikkat çeken detay şüphesiz yeni oynanış 
teknolojisi HyperMotion. Bu teknoloji 
gerçekçi animasyonlar oluşturmak için 
gerçek maçlardaki hareketleri analiz ederek 
oyuna entegre eden ve makine öğrenimi 
ile çalışan bir animasyon tekniği sunuyor. 

Bu teknoloji oyunu gerçeğe bir adım daha 
da yaklaştırırken, yeniden tasarlanan kale-
cilerden hücum taktiklerine kadar birçok 
yenilik de FIFA 22 bünyesinde yer alacak.

Ancak burada belirtmek istediğimiz 
fazlasıyla önemli bir detay var. FIFA 22’nin 
HyperMotion oynanış teknolojisi, yalnızca 
Playstation 5, Xbox Series X|S ve Stadia 
gibi yeni nesil konsollarda mevcut olacak. 
Yani PS4 ve Xbox One X|S gibi eski nesil 
olarak kabul edilen konsollar bu teknolo-
jiden maalesef yararlanamayacak. Bunun 
yanı sıra PC için de aynı durum geçerli 
iken, bu teknolojiden yararlanamayacak 
platformlar oyunu eski nesil teknolojileri 
ile çalıştıracak.

Oyun içine dönecek olursak, FIFA 22 
Kariyer Modu’nda oyuncuların uzun süre-

dir beklediği yeni bir özellik geliyor. Buna 
göre oyuncular artık Kariyer Modu’nda 
kendi takımlarını oluşturma imkanına 
sahip olacak. 

FIFA 22 Ultimate Team için de birçok 
yeni özellik getiren EA, Division Rivals 
ve FUT Champions’ı yeniden tasarlayarak 
diğer oyunculara karşı kendinizi test etmek 
için daha erişilebilir bir yol yaratacak. Di-
ğer yandan yeni özelleştirme seçenekleri 
ile de kulübünüzü kişiselleştirmeniz için 
yeni seçenekler sunulacak.

Tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Ste-
am’de ön siparişe açılan FIFA 22, 420 
TL’lik bir ücret ile satın alınabiliyor. Sis-
tem gereksinimleri henüz açıklanmayan 
oyun, 1 Ekim 2021 tarihinde oyunseverler 
ile buluşacak. 

EĞLENCE DÜNYASI | FIFA 22 
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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.


