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OKULA DÖNÜŞ!
Okullar açılıyor! Ebeveyn ve öğrencilerin
heyecan dolu olduğu bu dönemde,
okuldaki verimliliği artıracak teknolojileri
sizler için buluşturduk.
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OKULA DÖNÜŞ

D

oludizgin bir yaz mevsimini daha geride bıraktık.
Haziran ayı ile başlayan üç aylık bu periyota, birbirinden renkli anlar bıraktık. Tatilin sona ermesi
her ne kadar hepimiz için duygu verici olsa da yaprakların sararmasıyla yepyeni bir döneme giriş yapıyoruz.
Ebeveyn ve öğrencileri okul telaşının sardığı bu sonbahar
mevsiminde, biz de okula dönüş hazırlıklarını göz önüne
alarak, Mediatrend’in eylül ayı temasını “Okula Dönüş!”
olarak belirledik.

Okula dönüş hazırlıkları yoğun bir tempoda devam ederken,
bizler de Mediatrend ailesi olarak, ebeveyn ve öğrencilerin işini
bir nebze kolaylaştıracak çözümler üretmeye gayret gösterdik.
Öğrencilerin bu dönemde ihtiyaç duyacağı tablet, telefon gibi
elektronik ihtiyaçlarına yönelik nitelikli alışveriş rehberleri hazırladık. Öte yandan öğrencilerin verimliliğini artırmaya yardımcı
olacak mobil uygulamaları da bir güzel derledik.
Mobil Hayat köşemizde birbirinden dikkat çekici üç farklı
akıllı telefona yer verdik. Bunlardan ilk ikisi, Samsung’un son
katlanabilir cihazları olan Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3
modelleri oldu. Üst düzey özellikleriyle gözleri üzerinde toplayan
bu telefonlar, hemen herkes gibi bizim de radarımıza girdi. Son
dönemlerin bir başka bombası ise Xiaomi’den geldi. Şirketin ilk
ekran altı kameralı telefonu Mi MIX 4’ü sizlere tanıttık. Ayrıca
her ay olduğu gibi yine ünlü bir isimle teknoloji ve hayat üzerine

sohbet gerçekleştirdik. Eylül sayısının konuğu Sude Çınar oldu.
Gezi köşemizde eylül ayının tadını çıkarabileceğiniz birbirinden
güzel deniz tatili seçeneklerini derledik. Mutfakta Yaşam köşemiz, dışarıda içtiklerinizi aratmayacak milkshake tariflerini ve
sonbahar sebzeleriyle parmak ısırtacak lezzetleri içerirken; Evde
Yaşam kategorimizde ise dijital güvenlik çözümleri ve hava temizleme teknolojilerini araştırdık.
Ses ve Görüntü sayfalarımızda spor yaparken size eşlik edecek
kulaklıklar yer alırken. Aynı zamanda YouTuberlar için ekipman
önerileri ile bu alana yeni başlayacak kişilere kılavuzluk ediyoruz.
Objektif köşemizde, fotoğraf düzenlerken nelere dikkat etmeniz
gerektiğine ve doğru vlog kamerasını nasıl seçeceğinize dair
rehberlik ediyoruz.
Bilgisayar Dünyası kategorimiz bu ay iki önemli konuya ev sahipliği yapıyor. Kendi oyun bilgisayarını toplamak isteyenlerin ve
yakın zamanda hepsi bir arada (All in One) bilgisayar satın almayı
düşünenlerin bu sayfaları incelemesinde fayda var!
“Biraz da eğlence...” diyenler için eylül ayının bombalarından
biri olan NBA 2K22’yı oyunseverlere anlattık. Öte taraftan Netflix’in merakla beklenen dizisi La Casa de Papel’in son sezonunu
sizler için kaleme aldık.
Kahveleriniz hazır ise teknolojiyle dolu bir serüvene çıkıyoruz!
Hadi başlayalım...
MediaMarkt Türkiye
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GEZİ | Sarı yazın keyfini sürmek isteyenler için 5 güzel seçenek

APPLE iPhone SE 64GB

Sonbaharın tadını çıkarırken,
karşılaştığınız manzaraların
fotoğrafını çekmek için Apple’ın iyi
bir seçeneği mevcut. Bütçe dostu
bu iPhone modeli, kartpostalı
andıran kareleri cebinize taşıyacak.

Sarı yazın keyfini sürmek isteyenler için 5 güzel seçenek | GEZİ

SARI YAZIN KEYFİNİ
SÜRMEK İSTEYENLER İÇİN
5 GÜZEL SEÇENEK
Sarı yaz, özellikle tatilciler ve denizciler tarafından Eylül ve Ekim aylarına
denk gelen dönemi anlatmak için kullanılan bir terim. Bu dönem, havada
hala yazdan kalma tatlı bir sıcağın olduğu, rüzgarın ve kış koşullarının henüz
hissedilmediği üstelik “yaz tatili” koşturmacası yapan geniş kesimin artık
evlerine ve işlerine döndüğü, yazlıkların boşalmaya başladığı günlerdir.
Sarı yazı güzel yapansa, plajların kafa dinlemek ve sakin sakin yüzmek
isteyenlere kaldığı, restoranların az sayıdaki müşteriye odaklandığı daha
huzurlu ve yüksek kaliteli bir zaman dilimi olmasıdır. İşte bu yılın sarı
yazında tatilin keyﬁni çıkarmak isteyeceksiniz 5 harika bölge...

Bodrum

Kalabalığı, karmaşası, yüksek fiyatları, hınca hınç dolu küçük plajlarıyla tatilcilerin yaz boyunca şikayet
ettiği Bodrum, sarı yaz döneminde
bambaşka olur. O güzel koyların,
plajların, lezzetli yemekler yapan
restoranların az sayıdaki tatilciye
hizmet ettiği sarı yaz döneminde
Bodrum’u görmeden, Bodrum hakkında son kararınızı vermeyin deriz.
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GEZİ | Sarı yazın keyfini sürmek isteyenler için 5 güzel seçenek

Sarı yazın keyfini sürmek isteyenler için 5 güzel seçenek | GEZİ

Hisarönü / Marmaris

Deniz ve tekne tatili yapmak istiyorsanız sarı yaz dönemi tekne kiralarının
görece azaldığı daha uygun bir dönemdir
ve üstelik yerli/yabancı pek çok tekne
sahibi ve tatilci Eylül ayıyla beraber
işinin başına dönmek zorunda olduğu için cennet gibi koylar az sayıdaki
deniz tutkununa kalır. Hisarönü de
ister teknede, ister karada tatil yapmak
isteyenler için harika bir sarı yaz fırsatıdır. Zaten coğrafi konumu nedeniyle
karadan ulaşmanın meşakkatli olduğu
Hisarönü sarı yaz döneminde gerçekten
huzur arayan deniz tutkunlarına kalır.

Cunda

İstanbul’a yakın olması sebebiyle hafta sonlarını deniz tatili ile
değerlendirmek isteyen sarı yaz
tutkunu İstanbulluların da tercihi
olan Cunda, Temmuz-Ağustos
dönemindeki curcunasından kurtulup, daha sakin ve dingin bir
Ege kasabası görünümüne döner.

8 | www.mediamarkt.com.tr
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Sarı yazın keyfini sürmek isteyenler için 5 güzel seçenek | GEZİ

Şavşat

Artvin’in bu şirin ama dağlar arasındaki
yüksek ilçesi, kış sezonunda yoğun kar yağışı
ve fırtınalara maruz kaldığı için kimi zaman
yollarının kapanmasıyla da meşhurdur. Ancak aynı zamanda “Sakin Şehir” ünvanına
sahip Şavşat’ta sonbahar aylarında, ilçe
gerçek anlamıyla sarıya bürünür. Lezzetli
yemekler yapan restoranları, ilçeyi artık terk
eden yaylacıların ardından turizm için ilçeye
gelen az sayıdaki misafirlerine odaklanırlar.
Yavaş, sakin ve huzurlu birkaç gün geçirip
doğanın en güzel dönemine şahit olmak
için Şavşat harika bir alternatiftir. Ayrıca
yakınlarındaki Kara Göl ve taze alabalık
yiyebileceğiniz tesisler de turistleri buraya
çeken diğer cazibe noktalarıdır.

Mavi yolculuk

Güney Ege’nin bu güzel alışkanlığı dünya çapında beğeni toplayan ve artık marka
olmuş bir tatil formatı. Yani tekneyle açılıp
birkaç gün boyunca ıssız koylarda dinlenip
yüzerek şehir hayatının curcunasından
arınırsınız. Ancak Haziran-Ağustos ayları arasında kiralık tekne fiyatları tavan
yapmışken yaşanan yoğun ilgi nedeniyle
arzu ettiğiniz özelliklere sahip bir tekne
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bulmanız da zorlaşır zira tüm tekneler
zaten dolmuş ve rezervasyona kapanmış
olabilir. Üstelik, şans eseri hayalinizdeki tekneyi bulsanız bile gezeceğiniz ve
konaklayacağınız koylar ana baba günü
gibi olabilir.
Sadece diğer mavi yolculuk tekneleri
değil, günübirlik gezi tekneleri de olanca
acelesi, olanca gürültüsü ve kalabalığıyla

koyları işgal ederler. Dolayısıyla, Halikarnas Balıkçısı’nın tanımladığı o gerçek mavi
yolculuk konsepti, yani sakin, huzurlu,
sessiz, deniz ve güneşle iç içe kafa dinlediğiniz o tekne yolculukları artık ancak
sarı yaz ve hatta bazen pastırma yazı (15
Ekim-15 Kasım) döneminde mümkün
olabiliyor. Bu küçük bilgi de aklınızda
bulunsun. İyi tatiller!
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MOBİL HAYAT | Samsung yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıttı

Samsung yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıttı | MOBİL HAYAT

SAMSUNG
YENİ NESİL
KATLANABİLİR
TELEFONLARINI
TANITTI
İlk defa 2018 yılında
karşımıza çıkan
akıllı telefonlar,
yaygınlaşmaya devam
ediyor. Bu konuda
çalışma yürüten
şirketlerin başında ise
Samsung geliyor. Bir
süredir kendi esnek
AMOLED panellerini
geliştiren Güney Koreli
teknoloji devi, Galaxy
Z markası altında
kendi katlanabilir
telefonlarını
geliştiriyor.
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S

on olarak geçtiğimiz günlerde Unpacked isimli bir etkinlik
düzenleyen Samsung, üçüncü
nesil katlanabilir telefonlarını
tanıttı. Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 isimli
iki model gösteren şirket, böylelikle hali
hazırda lider olduğu pazardaki gücünü
pekiştirmiş oldu.
Önceki modellere kıyasla önemli yenilikler yapan Samsung, malzeme kalitesi ve
teknik özellikler konusunda ciddi iyileştirmeler sunuyor. Örneğin ilk katlanabilir
telefonlardaki yumuşak ve kırılgan ekran,
bu nesilde yerini daha dayanıklı ve S-Pen
kullanımına uygun bir panele bırakmış
durumda.
Bir başka önemli değişim ise mekanizma
kısmında. Önceleri toz ve benzeri maddelere karşı hassas olan katlama mekanizması,
sık sık sorun yaşanmasına neden oluyordu.
Samsung her ne kadar ikinci nesilde bu
sorunu çözmek için adım atmış olsa da
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Samsung yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıttı | MOBİL HAYAT

yeterli gelmemişti. Ancak şirket, bu sene
çok daha başarılı ve suya dayanıklı bir
mekanizma geliştirdi.
Tanıtılan telefonlar arasında en çok
dikkat çeken model ise kuşkusuz Galaxy
Z Fold3 oldu. Oldukça etkileyici özelliklerle gelen telefon, aynı zamanda şirket
için bir ilki temsil ediyor. İç tarafta yer
alan ve esnek olan 7.6 boyutundaki panel,
şirketin ilk ekran altı kamera teknolojisine ev sahipliği yapıyor. 4 Megapiksel
çözünürlüğündeki bu kamera, pikseller
arasındaki boşlukları kullanarak görüntü
elde edebiliyor.
Böylelikle şirket, geleneksel çentik,
çerçeve ve delikli ekranlara tamamen
veda etmek için son adımını da atmış
oluyor. Dış tarafına baktığımızda ise 6.2
boyutunda nispeten daha küçük bir ekran
bizleri karşılıyor. Her iki ekran da 120Hz
yüksek tazeleme hızına sahip ve Corning
Gorilla Glass Victus ile korunuyor.
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Samsung yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıttı | MOBİL HAYAT

Telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde:
Ekran: 7.6 inç 120Hz AMOLED 1768x2208
/ 6.2 inç 120Hz AMOLED 832x2260
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
Grafik İşlem Birimi: Adreno 660
RAM: 12GB RAM LPDDR5
Depolama: 256 / 512GB UFS 3.1
Arka kamera: 12 Megapiksel ana sensör
+12 Megapiksel geniş açı +12 Megapiksel
telefoto
Ön kamera: 4 Megapiksel ekran altı
İkinci ön kamera: 10 Megapiksel
Batarya: 4400 mAh, 25 Watt USB-C
kablolu, 11W kablosuz şarj
Galaxy Z Flip3 ise serinin bir diğer
üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Eski nesil
kapaklı telefonlar ile benzer bir tasarım
dili kullanan telefon, Z Flip3’e kıyasla daha
kompakt bir deneyim sunuyor. Geçtiğimiz
yıl çıkan Z Flip modeli ile aynı boyuta
sahip cihaz, 6.7 inçlik ekranla karşımıza
çıkıyor. 120Hz yenileme hızıyla gelen model, dayanıklılık konusunda da iddiasını
göstererek Corning Gorilla Glass Victus
ile korunuyor.
Özellikle dışarıdaki 1.9 inç boyutundaki
ekranı ile dikkat çeken Samsung Galaxy
Z Flip3, kapaklı telefonlardaki bildirim
ekranını günümüz teknolojisiyle buluşturuyor. Ne yazık ki Fold3’e kıyasla daha
az yenilik barındıran telefon, ekran altı
kamera ve S-Pen desteğine sahip değil.
Ancak Güney Koreli teknoloji devi en
az büyük abisi kadar güçlü bir model ile
karşımızda.
Ekran: 6,7 inç 120 Hz Dyanmic AMOLED 2640x1080 / 1,9 inç 60 Hz AMOLED
260x512
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
Grafik İşlem Birimi: Adreno 660
RAM: 8GB RAM LPDDR5
Depolama: 256 / 512GB UFS 3.1
Arka kamera: 12 Megapiksel ana sensör
+ 12 Megapiksel ultra geniş açı
Ön kamera: 10 Megapiksel
Batarya: 3300 mAh / 15W hızlı şarj

16 | www.mediamarkt.com.tr
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Mi Mix 4 | MOBİL HAYAT

XIAOMI’NİN İLK
EKRAN ALTI KAMERALI TELEFONU:

MI MIX 4 TANITILDI
Akıllı telefon pazarında
gösterdiği performans
ile gözleri üzerine
çeken Xiaomi, uzun
zamandır dillerden
düşmeyen Mi Mix 4
modelini hayranlarına
tanıttı.
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Ç

inli üreticinin yeni akıllı telefonu
tasarım olarak rakiplerine kıyasla
farklı bir görünüm ile gelirken,
aynı zamanda ekran altı kamera
teknolojisiyle de şirket tarihinde bir ilke
imza atıyor. Şu anda dünyada ekran altı
kameraya sahip telefonlar sadece ZTE
tarafından piyasaya sürülürken, şimdi
ise Xiaomi de Mi Mix 4 ile bu gruba
dahil oldu.

Mi Mix 4, Qualcomm
Snapdragon 888 Plus
işlemci ile geliyor

Saymakla bitmeyecek özelliklere sahip
olan Mi Mix 4, şu anda piyasanın en iddialı
işlemcilerinden biriyle geliyor. Gücünü
Qualcomm’un Snapdragon 888 Plus
yonga setinden alan cihaz, gerek

20 | www.mediamarkt.com.tr
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oyunlarda gerekse normal kullanımda
performansı üst seviyeye çıkarıyor. RAM
ve depolama açısından ise buna; 12 GB’a
kadar RAM ve 512 GB’a kadar da dahili
depolama eşlik ediyor.
Ekran tarafında ise Mix 4’ün yine
iddialı özelliklere sahip olduğunu
belirtmekte fayda var. Xiaomi
yeni amiral gemisinde
yeni nesil ekran altı
kamera teknolojisini benimserken, aynı
za-

manda bunu özel olarak geliştirilmiş
CUP isimli panel ile destekliyor.
Mi Mix 4’de 6.67 inç boyutunda OLED bir ekran yer
alıyor. Görünüm
ola ra k mükemmel kalite
sunan bu ekran
ayrıca; 120
Hz yenileme

hızı, HDR 10+, 10 bit renk derinliğini
ve TrueTone gibi önemli özellikleri de
destekliyor.
Pil tarafında ise Mi Mix 4, 120W kablolu,
50W ise kablosuz hızlı şarjı destekleyen
4.500 mAh kapasiteli bir pil ile donatılıyor.
Şirket ne yazık ki 80W kablosuz hızlı şarjı
bu telefonda atlamak zorunda kaldı. Zira
Çin yasa ve kuralları da bunun 50W ile
sınırlı kalmasını zorunlu kılıyor.
Kameralara gelecek olursak Mix 4’ün
arkasında 108 Megapiksel HMX birincil
lens bulunuyor. Buna aynı zamanda; optik
görüntü sabitlemeyi destekleyen serbest
biçimli bir yüzeye sahip 13 Megapiksel
ultra geniş açı ve 8 Megapiksel de
periskop telefoto lens eşlik ediyor. Şirketin açıklamalarına
göre serbest biçimli olan

bu lens, bozulmaları yüzde 1’e düşürerek
geniş açılı çekimleri ileri seviyeye taşıyor.
Xiaomi’nin ilk olarak Çin pazarına
sunduğu Mi Mix 4, birkaç ay sonra da
küresel olarak satışa sunulacak. Cihazın
ülkemize ne zaman geleceği ise şu an için
bilinmiyor.

Mi Mix 4 teknik özellikleri

Ekran: 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inç OLED ekran
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
Plus
RAM: 8 GB/12 GB
Depolama: 128/256/512 GB
Arka Kamera: 108+13+8 Megapiksel
Ön Kamera: 20 Megapiksel (ekran altı)
Pil: 4.500 mAh / 120Hz hızlı şarj / 50W
kablosuz hızlı şarj
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Sude Çınar ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

SUDE ÇINAR
VE TEKNOLOJİ
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 Sude Çınar…
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Sude Çınar ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

Sude Çınar’ı tanıyabilir miyiz? Teknoloji ile yollarınız nasıl kesişti?
4-5 yıl önce Youtube’a giriş yaparak
tanınmıştım. Şu anda Instagram’ı daha
aktif kullanıyorum. Eğlence içerikleri
ve kendi günlük hayatımı paylaşıyorum.
Şu an mesleğim bu. Bir de okuyorum, İç
Mimarlık öğrencisiyim.
Teknolojiye ve yeniliklerine hep ilgiliydim. Kendi kendime bilgisayar programları indirir, kurcalayarak öğrenirdim.
Sosyal medyayla ben de çoğu insan gibi
Facebook ile tanışmıştım. Sonrasında
Instagram hayatıma girdi. Kendi halimde
bir kullanıcıyken Youtube ile tanıştım ve
sosyal medya mesleğim haline geldi. Fotoğraf çekmek, çekilmek, video editlemek
benim için çok keyifli. Zaten öncesinde
de hayatımda olan şeylerdi.
İnternette fenomen bir isim olmak
hayatınıza ne gibi avantaj ve dezavantajlar kattı?
İnsanların ilgisi çok güzel. Ben gelen yorumları cevaplamayı, takipçilerle
iletişim halinde kalmayı gerçekten çok
seviyorum. Özellikle sokakta görüp gelen insanlarla tanışmak, sohbet etmek
bu işin en tatlı yanı diye düşünüyorum.
Dezavantaj olarak, kötü yorumlar başlarda
beni gerçekten çok etkiliyordu. Bir yerden
sonra şunu paylaşsam yanlış anlaşılır mı
diye düşünmeye başlıyorsun. Bunları
kaldırabilmek çok önemli.
Sosyal medya kariyeriniz dışında sizi
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sinema filmlerinde de gördük. Dijital
platformlarla birlikte birbirinden farklı
yapımlarla karşılaştığımız şu dönemde,
sizi de bu yapımlardan birinde görebilecek miyiz? Bu konuda bir hedefiniz veya
çalışmanız var mı?
Şu an öyle bir planım yok. Fakat benim
için çok keyifli deneyimlerdi. Karşıma
öyle bir proje çıkarsa neden olmasın.
(Gülüşmeler)
WhatsApp, YouTube, Instagram gibi
herkesin yakından aşina olduğu uygulamaları saymazsak, Sude Çınar’ın en çok
kullandığı üç mobil uygulama hangisi?
Onlar haricinde Spotify, Pinterest ve
fotoğraflar için de en çok Lightroom’u
kullanıyorum. Akıllı telefonda benim için
en önemli özelliklerden biri kesinlikle
kamerası. Kullandığım uygulamalar da
genellikle fotoğraf üzerine oluyor.
Son olarak teknoloji tüm hızıyla gelişimini sürdürürken, 20 yıl sonrası için
bir gelecek tezahürü istesek; sizce teknoloji perspektifinde nasıl bir dünya
bekliyor bizi?
Şu an hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri
hayatımıza alıp kısa sürede onları da benimseyeceğiz. Hayatımızdan silinen çok
şey olacak. 20 yıl önce var olan kasetlerin
unutulduğu gibi bundan 20 yıl sonra da
daha çok şeyi unutacağız muhtemelen.
Teknolojik yenilikler ve değişimler bence
çok heyecan verici. Daha nelerle karşılaşacağımızı ben de merakla bekliyorum.
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EĞİTİM HAYATINIZI
KOLAYLAŞTIRACAK
MOBİL UYGULAMALAR
İlkokul, ortaöğretim, lise, üniversite; hangi seviye
olduğu fark etmeksizin hayatımızın eğitim gördüğümüz
dönemlerinde ders çalışırken karşılaştığımız bir sürü
zorluk mevcut. Bazen ruhsal olarak kendimizi iyi
hissetmeyebiliyoruz, bu da ders çalışma alışkanlıklarımıza
anlamda yansıyor. Fakat sizinle aynı sınava girecek, aynı
dersleri görecek arkadaşlarınızdan da bir şekilde önde
olmanız gerektiği aşikâr. Her ne kadar moral bozukluğunun
yoğun geçtiği zamanlarda devam etmesi zor olsa da, eğitim
hayatınızı kolaylaştıracak mobil uygulamaları derledik.
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Quizlet

Quizlet, özellikle bir konuyu defalarca
kez okumasına rağmen kafasına sindiremeyenlerin imdadına yetişiyor. Uygulamanın
temel mantığı; size bilgi kartları, küçük
test soruları hazırlayarak merak ettiğiniz
konuyu öğretmek üzerine kurulu. Yabancı
dili basitçe öğrenmenizi kolaylaştıracak
kartlardan, genel kültür konusunda bilgi
sahibi olmanızı sağlayan oyunlara kadar
istediğiniz zorlukların üstesinden gelmek
için çeşitli araçlar kullanabilirsiniz.
Başarının istikrarlı bir şekilde sürmesinde
motivasyon çok önemli. Quizlet’in en önemli
amaçlarından bir tanesi de bu: her testten
geçtiğinizde motivasyonunuz yükseliyor ve
bu doğrultuda hevesiniz de artıyor. Elbette
Quizlet’in size öğreteceklerini YouTube’dan
video izleyerek de öğrenebilirsiniz, ancak
yapay zekâ dahi olsa karşı tarafta sizi takdir
eden birilerini görmek psikolojik anlamda
iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Khan Academy

Hem öğrenciler hem de öğretmenler için ücretsiz bir eğitim
uygulaması olan Khan Academy;
öğrencilerin sınıf içinde ve dışında
çalışmalarını sağlayan uygulama
alıştırmaları, eğitici videolar ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme panosunu
bünyesinde barındırıyor. Platform
içerisinde matematik, okuma, yazma,
bilim, tarih vb. eğitim hayatınızda size
zorluk çıkaran bütün konularla ilgili
kaynak bulmanız mümkün.
Khan Academy’de 4,300’den fazla
video dersi bulunuyor ve uygulamadaki
indirme özelliği sayesinde bunların istediğiniz kadarını cihazınıza kaydederek
internet bağlantınız olmadığı zamanlarda
çevrimdışı olarak izleyebiliyorsunuz.

Google Classroom

Google Classroom; Gmail, Drive, Takvim ve
diğer uygulamaları içeren bir Google ürünü
olarak karşımıza çıkıyor. Bu hizmetin en büyük avantajlarından biri, kullanımının basit
olması ve öğrenciler ile öğretmenler arasındaki
işbirliğini kolaylaştırması. Öğretmenler sanal
bir sınıf oluşturmakla birlikte o sınıfa gruplar
halinde öğrencilerini ekleyebiliyorlar. Her sınıfta farklı ödevler yer alıyor ve bunları etkileşimli
bir biçimde arkadaşlarınızla çözebiliyorsunuz.
Classroom’daki en kullanışlı araçlar:
Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar: Kelime
işleme, elektronik tablolar ve sunumlar hazırlamak için kullanabileceğiniz uygulamalar sunar.
Gmail: Öğrenciler ve öğretmenler arası yazılı
iletişimi kolaylaştırır.
Formlar: Öğretmenlerin, makine öğrenimi
yardımıyla yanıtları toplamak ve analiz etmek
için formlar, testler ve anketler oluşturmasına
olanak sağlar.
Drive: Öğrencilerin ve öğretmenlerin ödevleri, belgeleri veya sınıf müfredatını depolamasına
ve düzenlemesine, aynı zamanda bunlara herhangi bir cihazdan erişebilmesine olanak tanır.
Google Meet: Öğrencilerin ve öğretmenlerin
sanal sınıflar ile toplantılar oluşturarak birlikte
görüşmelerini mümkün hale getirir.
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Focus-To-Do

Ders çalışmayı verimli hale getiren olmazsa olmazların başında zaman yönetimi
geliyor. Belki de bir türlü konuya odaklanamıyor oluşunuzun sebebi, kendinizi saatler
boyunca ders vermeye çalışmanızdan kaynaklıdır. Pomodoro tekniği olarak bilinen
yöntem sayesinde, örneğin 2 saat boyunca
test çözmektense önünüzdeki testleri par-

çalara ayırıp her bir grup için farklı süreler
belirleyebilirsiniz.
Pomodoro’yu uygulamak çok basit:
Öncelikle yapılacaklar listesi oluşturun.
Alarmınızı “25 dakikaya ayarlayın” ve süre
bitimine dek yalnızca belirlediğiniz göreve
kendinizi adayın. Bittikten sonra, yapılacaklar listenizden ilgili görevin üstünü kalemle

çizin. Sonrasında 5 dakika ara verin, bunu
dört kez tekrarladıktan sonra 15-30 dakika
arası uzun molaya çıkın. Her gün aynı sistemle kendinizi derse verdiğinizde, daha
verimli vakit geçirmekte olduğunuzu idrak
edeceksiniz. Tabii ki pomodoro işin teknik
kısmı, bunun dışında sizin isteğiniz ve istikrarlı bir biçimde devam etmeniz de önemli.
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OKULA DÖNÜŞ İÇİN
TABLET VE TELEFON
ÖNERİLERİ

Pandemi kısıtlamalarının
kalkması ve yaz tatilinin
sona ermesi, öğrenciler
arasından tatlı bir telaşın
başlamasına yol açtı. Bu
sene pek çok ilk, orta ve
yüksek öğretim öğrencisi,
okula dönecek ve uzun
bir aradan sonra yüz yüze
eğitim alacak. Oldukça
heyecan verici olan bu
durumda ilk yapılması
gereken şeylerden biri ise
eksikleri tamamlamak.

Ö

ğrenciler için en önemli eksiklerin başında ise
elektronik ürünler geliyor. Özellikle telefon ve
yavaş yavaş bilgisayarların yerini alan tabletler
önem sırasında oldukça başlarda yer alıyor.
Biz de size yardımcı olmak ve fikir vermek için ilginizi
çekebilecek ürünleri listeledik.

APPLE iPad 8. Nesil

Listedeki cihazlara ek olarak 8.
Nesil iPad cihazı, hem fiyatı hem
de performansıyla öğrencilerin
verimliliğine büyük katkı
sağlayacak. 10.2 inç ekran boyutuyla
konforlu bir deneyim sunan tablet,
gerek ödevler için gerekse gündelik
kullanımda rahatlıkla kullanılabilir.
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Samsung Galaxy S20 FE

Samsung’un en çok dikkat çeken akıllı telefonlarından biri olan
Samsung Galaxy S20 FE, standart Galaxy S20 ailesinin uygun fiyatlı versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Performans odaklı olan
telefon donanım olarak amiral gemisi yapısını korurken, malzeme
kalitesindeki tasarruf nedeniyle uygun bir fiyat etiketine sahip.

APPLE iPhone 11

İlk olarak geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 11,
şirketin kuşkusuz en çok satan akıllı telefonlarından
biri. Bunun temel nedeni ise diğer amiral gemisi
modellere göre nispeten uygun olan fiyatı. Şirketin
kendi geliştirdiği A13 Bionic işlemci ile gelen telefon,
sahip olduğu kamera performansı ile okul hayatınızdaki en iyi anıları yakalayabileceğiniz bir ürün.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung’un içerik tüketmekten çok üretmek için
geliştirdiği Galaxy Tab S7 FE, özellikle öğrenciler için
oldukça ideal bir seçim. 12.4 inç 2560x1600 çözünürlüğündeki ekranı ve Qualcomm SM7225 işlemcisi ile
dikkatleri üzerine çeken tablet, aynı zamanda sahip
olduğu klavye ve kalem desteği sayesinde öğrenciler
için en uygun deneyimi vaat ediyor.

Huawei Matepad 11

Bir süredir ABD ambargosu nedeniyle zor günler geçiren
Huawei, HarmonyOS ile adeta küllerinden yeniden doğdu. Matepad 11 ise şirketin bu işletim sistemiyle gelen ilk
ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Performansı ve fiyatıyla
dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ürün, Google servisleri
yerine Huawei Mobile Services kullanan HarmonyOS
kullanıyor. Listemizdeki diğer ürünler gibi klavye
ve kalem desteği bulunan tablet, not almak
ve ders çalışmak için ideal bir ürün
olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei P40 Lite

APPLE iPad Air 10.9

Apple’ın nispeten uygun fiyatlı modellerinden biri
olan iPad Air, sahip olduğu performans ile dikkatleri
üzerine çekiyor. Şirketin kendi geliştirdiği ve iPhone
12 serisinde kullanıla A14 Bionic ile gelen tablet, aynı
zamanda hafif olması ve uzun pil ömrü sayesinde öğrenciler için ideal bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda
klavye ve kalem gibi aksesuar desteğine sahip olan iPad
Air, tam anlamıyla laptop alternatifi olarak karşımıza
çıkıyor.
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Tıpkı Matepad 11 gibi Google servisleri
yerine HMS ile gelen P 40 Lite, Huawei ekosistemini kullanmak isteyenler için en iyi alternatiflerden biri. Gücünü Kirin 810’dan alan
telefon, performansıyla olduğu kadar fiyatıyla
da kullanıcıları kendine çekmeyi başarıyor.
Her ne kadar cihaz şimdilik kutudan Android
işletim sistemiyle çıksa da kısa süre içerisinde
HarmonyOS güncellemesi alması bekleniyor.
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ÖĞRENCİLER İÇİN
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
ÖNERİLERİ
Küresel pandemi nedeniyle
evde kaldığımız yaklaşık
iki yıllık dönemde ciddi
şekilde sekteye uğrayan
sektörlerden biri de
eğitim oldu. Ülkemiz, bu
süreçte insan temasını
minimuma indirmek için
okulları kapatma kararı
alırken, öğrenciler de eğitim
hayatlarına uzaktan devam
etmek zorunda kaldı. Her
ne kadar okullar salgının
şiddetine göre birkaç defa
açılsa da, vakaların artması
nedeniyle istenen verim
alınamadı.

A

ncak son dönemde ülkemiz de dahil olmak
üzere tüm dünyada aşılama çalışmalarında ciddi
aşama kaydedildi. Bu nedenle
salgın, aşılamanın yardımıyla eski
gücünü yavaş yavaş kaybetmeye
başladı. Bunun üzerine ülkemiz
de normalleşmenin en büyük
adımlarından birini atarak 6 Eylül
tarihinde okulları tekrardan açma
kararı aldı. Biz de okula dönüş yapacak öğrenciler için bütçe dostu
en iyi dizüstü bilgisayarı derledik.

34 | www.mediamarkt.com.tr

| 35

OKULA DÖNÜŞ | Öğrenciler için dizüstü bilgisayar önerileri

Öğrenciler için dizüstü bilgisayar önerileri | OKULA DÖNÜŞ

Lenovo IdeaPad 3 14 inç dizüstü bilgisayar

HP 250-G7 - 197Q9EA dizüstü bilgisayar

Listemizin ilk sırasında yer alan Lenovo IdeaPad 3, öğrenciler için en uygun
dizüstü bilgisayarların başında geliyor. 14 inç büyüklüğünde 1366 x 768
piksel çözünürlüğe sahip TN tipi panel ile gelen dizütü, gücünü iki çekirdek ve dört izlekten oluşan AMD Athlon Silver 3050U işlemcisinden
alıyor. 2.6 GHZ temel frekans sunan bu işlemci, turbo hız ile 3.5 GHZ
seviyelerine kadar çıkabiliyor.
4 GB DDR4 2400 Mhz bellek ve 256 GB M.2 NVMe SSD ile gelen cihaz, dahili AMD Radeon grafik kartını yapısında barındırıyor. Cihaz,
bağlantı noktası tarafında 1 x HDMI, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2
girişlerine sahip. Aynı zamanda bataryası ortalama 4 ila 6
saat arası gidebilen cihaz, Windows 10 Home 64 bit
işletim sistemi ile kullanıcı karşısına çıkıyor.
Günümüz dizüstülerine kıyasla bütçe
dostu olan Lenovo IdeaPad 3,
3.149 TL fiyat etiketiyle satışa
bekliyor.

Acer A514-53 14 inç dizüstü bilgisayar

Öğrenciler için uygun dizüstü bilgisayarlardan
biri de Acer A514-53 diyebiliriz. Günlük kullanımlar için fazlasıyla ideal olan bu cihaz, 14 inç
büyüklüğünde FHD çözünürlüklü IPS LCD panele sahip. Gücünü iki çekirdek ve dört izlekten
oluşan 10. nesil Intel Core i3 işlemcisinden alan
dizüstü, Intel UHD grafik kartını yapısında
barındırıyor. 1.20 GHz temel frekans sunan
işlemci, turbo hız ile 3.40 GHz‘ye çıkabiliyor.
4 GB DDR4 bellek ve 256 GB PCIe HDD
ile gelen cihaz, 1 TB’ye kadar M.2 PCIe SSD,
2 TB’ye kadar HDD ve maksimum 24 GB
DDR4 RAM desteğini yapısında barındırıyor. Dizüstü, bağlantı noktası tarafında
1 x Usb 2.0, 1 x Usb 3.0 ve 1 x USB-C girişlerine sahip. Şık tasarımının yanı sıra
kullanıcıları tatmin edecek özelliklere
de sahip olan Acer A514-53, 4.199 TL
fiyat etiketiyle kullanıcıları
bekliyor.
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Uygun fiyatının yanı sıra güçlü özellikleri ile de kullanıcıların cezbeden HP
250-G7, öğrenciler için fazlasıyla ideal. Dizüstü, 15.6 inç büyüklüğünde HD
çözünürlüklü WLED panele sahip. Bunun yanı sıra gücünü iki çekirdek ve
dört izlekten oluşan 10. nesil Intel Core i3 işlemcisinden alan dizüstü, dahili
Intel UHD grafik kartını yapısında barındırıyor. Cihazın 1.2 GHz hızında
çalışan işlemcisi, turbo hız ile 3.40 GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor.
8 GB DDR4 2666 MHz bellek ve 256 GB NVMe SSD ile gelen dizüstü,
bağlantı noktası tarafında da 1 x USB 3.1, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI 1.4b ve
1 x RJ-45 girişlerine sahip. Dizüstü, yoğun kullanımda ortalama 3 saate
kadar dayanabiliyor. Aynı zamanda kutudan çıkar çıkmaz Windows
10 Home 64 bit işletim sistemini çalıştırıyor. HP 250-G7, 3.999 TL
fiyat etiketi ile satışta bekliyor.

Casper Nirvana X500.1005
dizüstü bilgisayar

Günlük kullanımlar için tasarlanmış olan Casper Nirvana X500.1005,
15.6 inç büyüklüğünde FHD çözünürlüğe sahip TN paneli ile kullanıcı karşısına çıkıyor. Cihaz, gücünü
iki çekirdek ve dört izlekten oluşan
10. nesil Intel Core i3 işlemcisinden
alıyor. Bu işlemci, 1.20 GHz temel
frekans sunuyor ve turbo hız ile 3.40
GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor.
Diğer yandan cihaz, grafik tarafında
dahili Intel UHD kartını yapısında
barındırıyor.
4 GB RAM ve 120 GB M.2(NVMe)
SSD ile gelen cihaz, SATA SSD ve diğer
HDD opsiyonlarını değerlendirmek
isteyen kullanıcılar için fazladan SATA
portuna sahip. Aynı zamanda 2 x
USB 3.0, 1 x Type C, 1 x HDMI ve 1 x
microSD kart okuyucusunu yapısında
barındıran dizüstü, 10 saate kadar
dayanabilen pili ile de öne çıkıyor.
Kutudan çıkar çıkmaz Windows 10
Home 64 bit işletim sistemini çalıştıracak Casper Nirvana X500.1005,
4.699 TL fiyat etiketine sahip.
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EVİNİZİN ATMOSFERİNİ
ARINDIRACAK
HAVA TEMİZLEYİCİLER
Temiz ve sağlıklı bir hava, hasta olsun veya olmasın herkes için büyük
önem taşıyor. Fakat özellikle sanayi bölgelerindeki yerleşim yerlerinde
ağaç yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, insanlar ister
istemez dışarıdan gelen kiri, tozu evlerine sokmamak için pencereleri
kapalı tutuyorlar. Yani mecburi olarak kapalı alanlarda günlerini
geçirmek durumunda kalıyorlar. Sağlık sorunu olmayan bireyler için
problem yok ancak astım, bronşit, akciğer yetmezliği gibi hastalıklarla
cebelleşen insanların sabahtan akşama kadar kapalı alanda kalmaları
hiç güvenli değil.
İşte tam bu sorunun çözümü için geliştirilen hava temizleme cihazları,
ortamdaki havada dolaşan kirli bakterileri, gözle göremediğimiz
partikülleri ﬁltresi sayesinde temizlediği için yabana atılamayacak kadar
önemli. Peki her hava temizleme cihazına güvenilebilir mi? Elbette ki
diğer teknolojik cihazlarda da olduğu; cevap HAYIR. Sizin için ideal
olacak cihazları listeledik.
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PHILIPS AC1215/10
Hava Temizleme Cihazı

Maksimum güç: 50 W
Enerji verimlilik sınıfı: A+ -60%
Gürültü emisyonu: 33 dB
Tahmini oda büyüklüğü (m2): 63
Nemlendirme tipi: Çift teknoloji
Filtre kademeleri: 3
Filtre sistemleri: Hepa Filtre
İyonlaştırıcı: Hayır
Zaman Ayarı: Evet
Otomatik Kapama: Evet
Özel Nitelikler: ECARF ve Airmid sertifikası

SAMSUNG AX34R3020WW/SK
Hava Temizleme Cihazı

XIAOMI Air Purifier 3C
Akıllı Hava Temizleyici

Maksimum güç: 29 W
Gürültü emisyonu: 61 dB
Tahmini oda büyüklüğü (m2): 106
Nemlendirme tipi: Çift teknoloji
Filtre kademeleri: 3
Filtre sistemleri: Hepa Filtre
İyonlaştırıcı: Hayır
Zaman Ayarı: Evet
Otomatik Kapama: Hayır
Güvenlik özellikleri: Uyku Modu
Özel Nitelikler: Yapay Zeka Ses Kontrolü

Maksimum güç: 30 W
Enerji verimlilik sınıfı: A
Gürültü emisyonu: 45 dB
Nemlendirme tipi: Nebülizör
Filtre kademeleri: 3 kademeli
Filtre sistemleri: Ön Filtre,
Koku Filitresi, PM2,5 Filtre
Otomatik Kapama: Hayır
Güvenlik özellikleri: Çocuk Kilidi
Özel Nitelikler: Uyku Modu

ELECTROLUX PURE A9 FA31201GY Hava Temizleme Cihazı

Maksimum güç: 20 W
Gürültü emisyonu: 26 dB
Tahmini oda büyüklüğü (m2): 40
Nemlendirme tipi: Çift teknoloji
Filtre kademeleri: 4
Filtre sistemleri: Ön Filtre- Antibakteriyal Filtre - HEPA 12- Aktif
İyonlaştırıcı: Hayır
Zaman Ayarı: Hayır
Otomatik Kapama: Hayır
Güvenlik özellikleri: Kirlilik Sensörü
Özel Nitelikler: 180 m3 etki alanı, 3 adet
hız, otomatik mod
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COWAY AP-1018F
Hava Temizleme Cihazı

Maksimum güç: 38 W
Enerji verimlilik sınıfı: A
Gürültü emisyonu: 47 dB
Tahmini oda büyüklüğü (m2): 34 m
Nemlendirme tipi: Çift teknoloji
Filtre kademeleri: 4
Filtre sistemleri: Koku Giderici, Hepa Filtre
İyonlaştırıcı: Hayır
Zaman Ayarı: Hayır
Otomatik Kapama: Evet
Güvenlik özellikleri: Evet
Özel Nitelikler: Kişiselleştirilmiş Filtre
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DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN
FAYDALI İPUÇLARI
Bu sonbaharda hem okullar açılıyor ve hem de
sosyal hayatın yeniden normalize olacağı bir
döneme giriyoruz. Dijital cihazlarımız da bizimle
beraber evden çıkıp okullara, kafelere, sosyal hayata
karışacak. İşte bu yeni normalde, dijital güvenliğimizi
güçlendirecek faydalı ipuçları...
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Cihazlarınızı kilitleyin

Telefonlarınızı, PC’lerinizi, tabletlerinizi ekran
koruyucular ve açılış şifreleri ile koruma altına almanızı ve kilitlemenizi tavsiye ederiz. Siz ekran başında
değilken PC’nize kimsenin ulaşmadığından, telefon
tabletleriniz kaybolursa kimsenin içindeki verilere
ulaşamayacağından emin olmalısınız.

Parolalarınızı değiştirin

Cihazlarınızı şifrelediğiniz parolaları düzenli olarak
değiştirmeyi ve güçlü şifreler belirlemeyi unutmayın.
Doğum yılınızı şifre olarak girme alışkanlığı 3700 yıl
önce terk edildi. Yapmayın!

Her dosyayı açmayın, her linke
tıklamayın

Size e-posta ile veya mesajlaşma uygulamalarıyla,
tanımadığınız kontaklardan gelen dosyaları açmayın.
Bu iletilerde gelen linklere tıklamayın. Şüpheci davranın. Tanımadığınız insanlar size dosya ve link gönderiyorsa, büyük ihtimalle kötü amaçlı bir amacı vardır.

Dijital güvenlik için faydalı ipuçları | EVDE YAŞAM

Bulut paylaşımlarınızı kontrol edin

Eğer bulut hesaplarınız üzerinden dosya ve klasör
paylaşımı yapıyorsanız, hangi klasörleri kimlerle paylaştığınıza dikkat edin ve bu konuda disiplinli olun.
Farkında olmadan, kimsenin görmesini istemediğiniz özel verilerinizi, herkese açık bir klasör haline
getirmeyin. Hatta mümkünse, okul ve iş verileriniz
için, özel verilerinizi saklamadığınız farklı bir bulut
hesabı kullanın.

İki faktörlü güvenlik

E-posta veya sosyal medya hesaplarınız için akıllı
telefonunuzla onay gerektiren iki faktörlü güvenlik
kontrolü yöntemini kullanın. Böylece sizden izinsiz
birinin bu hesaplara girebilmesini son derece zorlaştırmış olursunuz.

Kablosuz bağlantılara güvenmeyin

Okulunuzdaki da dahil olmak üzere, kafelerdeki,
sosyal alanlardaki kablosuz ağlara bağlandığınızda, bu
ağların üzerinden gidip gelen verilerin bir çoğunun ağı
yöneten kişiler tarafından okunabileceğini unutmayın.
Gizli bilgilerinizi, şifrelerinizi, özel dosyalarınızı bu
ağlar üzerinden gönderip almamaya özen gösterin.
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DIŞARIDA
İÇTİKLERİNİZİ
ARATMAYACAK
MİLKSHAKE
TARİFLERİ
Smoothie ve kokteyle harika bir alternatif olan
milkshake; süt, ezilmiş buz, çeşitli meyveler,
çikolata veya vanilya gibi aromaların mikser
yardımıyla harmanlanarak hazırlandığı soğuk
bir içecek olarak tüketiliyor. Özellikle yaz
günlerindeki baskın sıcaklarda adeta kurtarıcı
meleğimiz olan milkshake’i genellikle muhtelif
kahve dükkanlarından satın alıyoruz. Fabrikasyon
olduğundan haliyle, hayli lezzetli olmama ihtimali
çok düşük.
Peki birkaç kolay adımda milkshake’i evde
yapma ﬁkrine ne derdiniz? Hem içine ne
girdiğinin bilinciyle içmenin keyﬁ, hem de maliyet
bakımından daha uygun olmasıyla keyﬁnizi
ikiye katlayabilirsiniz. Sıkıntıdan patladığınız
zamanlarda da harika bir uğraş olabilir.
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Oreolu Milkshake
Malzemeler

Yaklaşık 500 gram vanilyalı dondurma
1 su bardağı süt (tercihen tam yağlı olabilir)
10 adet Oreo kurabiyesi
1 yemek kaşığı çikolata sosu
Vanilyalı dondurmayı, sütü, 8 adet Oreoyu
ve çikolata sosunu bir karıştırıcıya koyun ve
pürüzsüz olana kadar püre haline getirin. Elde
ettiğiniz karışımı büyük boy bardaklara koyarak
servis edin. Kalan 2 Oreoyu da fermuarlı bir
plastik torbaya koyun ve merdaneyle döverek
toz haline getirin. Ardından milkshake’lerin
üzerine garnitür olarak koyabilirsiniz.
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Çilekli Milkshake
Malzemeler

Yarım kilo taze çilek
1 yemek kaşığı şeker
1 çay kaşığı vanilya özü
500 gram vanilyalı dondurma
Yarım su bardağı süt
Çileklerin üst kısımlarını kesin
ve birkaç parçaya bölün. Dilimlenmiş çilekleri, şekeri ve vanilya
özünü orta boy karıştırma kabına
ekleyin ve elinizle ters düz ederek harmanlayın. Bir kenarda 20
dakika ile 1 saat arası bekletin.
Ardından çilekleri meyve suyu,
dondurma veya sütle birlikte blender makinesine yerleştirin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar
karıştırın. Servise hazır.

Çikolatalı Milkshake
Malzemeler

2 su bardağı vanilyalı dondurma
1/2 su bardağı tam yağlı soğuk süt
1/4 fincan çikolata şurubu
1/4 fincan çikolata parçaları (isteğe bağlı)
Garnitür olarak krem şanti ve rendelenmiş çikolata
Dondurma, süt ve çikolata şurubunu
blendera koyun. Çikolata parçaları kullanıyorsanız, bunları da ekleyin. Dondurma
ne kadar sert olursa o kadar iyi olur, çünkü
karıştırma işlemi dondurmayı çok fazla
sıvılaştırabilir ve milkshake’in kıvamı
istediğiniz gibi olmayabilir. Malzemeleri
tamamen pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Elde ettiğiniz karışımı bardaklara dökün, tercihen üzerine krem şanti veya
rendelenmiş çikolata ekleyerek servis edin.
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Tiramisulu Milkshake
Malzemeler

Yaklaşık 500 gram kahveli dondurma
2 yemek kaşığı çikolata sosu
1 yemek kaşığı mascarpone peyniri veya krem peynir
1 tatlı kaşığı tarçın
Süslemek için çikolata parçacıkları

Dondurmayı, peyniri ve çikolata sosunu blender
makinenize koyun. Karıştırmaya başlayın, tamamen
homojenleşmiş ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar
devam edin. Karışımın içinde herhangi bir parçacık
olmaması milkshake’in kalitesini artıracaktır.
İstenilen kıvama ulaştığınızda milkshake’iniz servise
hazırdır, bardaklara koyup üzerini tarçın ve çikolata
parçacıklarıyla süsleyebilirsiniz.

Fıstık Ezmeli Milkshake
Malzemeler

2 su bardağı vanilyalı dondurma
3/4 su bardağı tam yağlı süt
1/2 su bardağı kremalı fıstık ezmesi
Garnitür olarak krem şanti ve kıyılmış fıstık
(isteğe bağlı)
Dondurmayı, tam yağlı sütü ve fıstık ezmesini blender makinenize koyun. Homojen ve
pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Milkshake’iniz servise
hazır, bardaklara koyup üzerini garnitürlerle
süsleyerek tüketebilirsiniz.
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SONBAHAR
SEBZELERİYLE
PRATİK
TARİFLER
Sonbaharla beraber manav tezgahlarına
taze taze giren, hem doyurucu, hem lezzetli
hem de bağışıklığı güçlendiren vitamin ve
mineral deposu sebzeleri, pratik şekilde
evdeki herkesin tüketebileceği lezzetlere
dönüştürebilirsiniz. İşte tavsiyelerimiz...
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Karnabahar kızartması

Çocukların çok da sevmediği karnabahar
aslında çok doyurucu ve faydalı bir besin.
Patates kızartmasına bayılan çocuklara bir
kere de karnabahar kızarmayı deneyin ve
sonucu görün! Artık sürekli karnabahar
kızartması isteyecekler.
Yapmanız gereken ise basit. Karnabaharları kibrit kutusu büyüklüğünde doğrayın
ve önce çırpılmış yumurtaya bulayın, ardın-

Sonbahar sebzeleriyle pratik tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

dan da mısır ununa... Tabi mısır unu içine
keyfinizce tuz ve baharat da katabilirsiniz.
Ardından bu dilimleri kızmış ayçiçek yağı
içinde altın sarısı olana kadar kızartın ve
fazla yağını süzdükten sonra servis edin.
Afiyet olsun!

Fırında kereviz

Kerevizi zeytinyağlı yemeye alıştıysanız
bir de bu aparetif lezzeti deneyin. Kerevizleri,
patates dilimleri gibi uzun uzun doğrayın,
ardından bir kapta azıcık zeytinyağı ve
baharatlarla karıştırın. Üzerine fırın kağıdı
serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirip 250
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derece fırında, kıtır kıtır olana kadar pişirin.
Sonbahar ve kış akşamlarında dizi-filmlerin karşısında yemek için hem sağlıklı, hem
de lezzetli bir aperitif... Alternatif olarak,
kereviz dilimlerini doğrudan kızmış ayçiçek
yağının içine atıp patates gibi kızartmayı da

deneyebilirsiniz. Ancak kerevizin kızmış
yağda kızarması biraz zor olur, bilginiz olsun.
Kerevizin yapraklarını da iyice yıkadıktan
sonra limonlu suya batırıp buzdolabında
bekletirseniz, ayrıca lezzetli bir atıştırmalık
olarak kızartmanın yanında hoş olur.
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Lahanalı lazanya

Lahana yapraklarını lazanya dilimleri
yerine kullanabileceğiniz bu tarifte, hafif
kaynatıp yumuşattığınız lahana dilimlerini fırına süreceğiniz lazanya tepsisinin
içine bir iki kat olacak şekilde dizin. Üzerine önceden tavada pişirdiğiniz kıymalı
ve domatesli lazanya harcınızı koyun ve
harcın üzerine de yeniden 1-2 dilim lahana
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yaprağı serin. Bu şekilde iki katman yapabilirsiniz. Alternatif olarak her katmanda
lahana yapraklarının arasına, keserken
kaymaması ve dağılmaması için çedar
veya kaşar peyniri dilimleri koyabilirsiniz.
Lahana dilimleri kıvamını bulana kadar
180-200 derecede pişirin ve ardından
fırından çıkarıp servis yapabilirsiniz.

Lahana çorbası

İşte sonbaharın en pratik ve en gözde
tarifi, lahana çorbası. Çok pratik şekilde
kesip küçük dilimler haline getirdiğiniz
lahanayı ve yanında damak tadınıza göre
soğan, havuç, bezelte gibi sebzeleri tencereye atın, üzerine bir iki kaşık zeytinyağı, damak tadınıza göre limon, tuz ve

baharatlar ve yeterince su koyup yarım
saat kadar orta ateşte pişirin. Dilerseniz mikserden geçirebilir, dilerseniz de
hiç mikser dokundurmadan bu şekilde
içebilirsiniz.
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DOĞRU VLOG
KAMERASI
NASIL SEÇİLİR?
Teknoloji ilerledikçe yüksek
kaliteli görüntü kayıt
ekipmanlarına her kesimden
talep artıyor. Kaliteli kameralar
içerik oluşturucular için daha
erişilebilir hale geliyor. Video
içerik pazarlama, günümüz
sosyal medya etkileyicileri
tarafından yoğun olarak
kullanılıyor.
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B

ir zamanlar sadece zengin şirketler
tarafından erişilebilen pahalı prodüksiyon sistemleri, günümüzde
neredeyse isteyen herkesin kullanabileceği cihazlar haline geliyor. Bu yazıda, vlog dünyasında etkileşimli video
üretmek istiyorsanız doğru kamera
seçmek için nelere dikkat etmeniz
gerektiğinden bahsedeceğiz.

Öneri ve incelemeleri
okuyun

Vlog kamerası almadan önce
yolu sizden önce yürüyenlerin
fikirlerini araştırmak iyi bir başlangıç noktasıdır. Bu işe daha
önce başlayanların söyledikleri
kendi araştırmanızı yapmadan
önce yol gösterici olacaktır. Çoğu
Vlogger kayıt ve yayın yaptığı
ekipmanlarını sponsorları için
tanıtımını yapar. Bu cihazları
görüntü ve ses kalitesi kapsamında inceleyerek karar verebilirsiniz.
Vlog kamerası almadan önce, internette seçtiğiniz cihazları kendi arasında karşılaştırarak farkları
görebilir ve kamera
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teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Taşınabilirlik

Bir vlog kamerası seçerken taşınabilirlik oldukça önemlidir. Seçiminiz aynı
zamanda üretmeyi planladığınız vlog
tarzına da bağlı olacaktır.
Çalışmalarınız sadece bir stüdyoda
olacaksa taşınabilirlik çok da önemli
olmamasına rağmen, seyahat ederken
veya açık havada çekim yapacağınız zaman oldukça önemli hale gelir. Özellikle
kamerayı tek başınıza kullanacaksanız
seçeceğiniz kameranın hafif olması da
oldukça önemlidir.

Çözünürlük

Çözünürlük bir vlog kamerasında en
önemli özelliklerin başında gelir. Minimum 1080p ile çalışan bir kamera seçilmelidir. Bu özellikli bir kameraya bazen
Full HD veya 1920×1080 de denir. Bu
çözünürlüğe sahip kameralar standart
bir HD televizyondaki görüntü netliğine
sahiptir.
Teknolojideki gelişmelerle 1080p kameralar yerini 4K HD çözünürlüklü kameralara bırakıyor. Yeni kameraların
maliyeti eskilerine göre yüksek olmakla
birlikte zamanla bütün kesimlere hitap
edecek seviyelere geleceğini söyleyebiliriz.
Vlog işine yeni başlıyorsanız 1080p
kameralar harika bir başlangıç noktasıdır.
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Aydınlatma

Vlog kamerası seçerken dikkat edilmesi gereken özelliklerden bir diğeri de
kameranın farklı ışık kaynağında nasıl
çalıştığıdır. İç mekan ve geçe kaydı yapılacaksa, düşük ışıkta kayıt için yüksek
ISO ayarı yapılabilen bir model seçmekte
yarar vardır.
Kamera sensörüne ulaşan ışık miktarının hangi düzeyde algılanacağını ISO
değeri kontrol ettiğinden, yüksek ISO ayarı
yapılabilen bir cihaz tercih edilmelidir.

Lens ve Odak İhtiyacı

Kamera alırken dikkat edilmesi gereken
diğer bir konu da otomatik odaklamadır.
Manuel odaklama zaman alıcı olduğundan
kabus yaşatabilir. Çekim sırasında doğal
olarak hareket edeceğinizden, görüntü
odaklaması değiştiği için özellikle kendi
başınıza çekim yapacaksanız, odaklamayı otomatik yapan cihaz seçmek uygun
olacaktır.
Lens gereksinimi hangi kameranın sizin
için gerekli olduğunu da etkiler. Daha küçük bas-çek türünde kameralar, hareket
halindeki vlogger’lar için uygun fiyatlı ve
kullanımı kolaydır. Diğer taraftan, görsel
uyarıcıların olması gerekiyorsa, değiştirilebilir lensli DSLR bir cihaz seçilmesi
daha uygun olacaktır.

Mikrofon

Ses kalitesi, vlog’unuzun bir diğer ayrılmaz bileşenidir. Kayıt gereksiniminize
uygun ek bir mikrofon kullanabilmeniz
için ekipman entegrasyonuna izin veren
bir kamera tercih etmeniz yararlı olacaktır.

Bütçe

Vlog için birçok bütçe dostu kamera
seçeneği olsa da fiyatlandırma önemli
bir rol oynar. Bütçeniz en iyi kameranın
belirlenmesinde belirleyici faktör olacaktır. İlk etapta komple bir vlog kamerası
ile işe başlamak yerine, bir akıllı telefon
ile başlayıp ilerledikçe ölçeği büyütmek
yararlı olacaktır.
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MOBİLDE FOTOĞRAF
ÇEKERKEN VE
DÜZENLERKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKENLER
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Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez
bir parçası. Günlük hayatımızdaki pek
çok işi bu cihazları kullanarak hallediyor.
Buna fotoğraf çekmek ve düzenlemek
de dahil. Bu nedenle pek çok üretici,
cihazlarındaki kamera performansını
oldukça önemsiyor. Ancak bazen iyi
bir donanım yeterli gelmiyor. Fotoğraf
çekerken ve düzenlerken dikkat edilmesi
gereken pek çok detay bulunuyor.
İşte bunlardan bazıları…
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Pozlama ayarı

Mobil fotoğrafçılıkta en çok
dikkat edilmesi gereken noktalardan biri pozlama ayarıdır. Telefonun
kendi düzenleme uygulamasından ve
harici bir uygulama üzerinden yapılabilen bu ayar, dikkat edilmediğinde ortaya
kötü sonuçlar çıkmasına neden olabiliyor.
Özellikle ayarı fazla kaçırdığınız durumlarda
fotoğraflarda kumlanma şeklinde bozulmalarla
karşı karşıya kalabilirsiniz.

Üçler kuralı

Mobil fotoğrafçılığın olmazsa olmazlarından olan
bu yöntem, çekim esnasında odak noktası belirlemek için
kullanılır. Fotoğrafın vurgulanmak istenilen kısmını merkeze alarak yeniden boyutlandırma ve kırpma gibi işlemlerde
hata payını düşürmek için en çok tercih edilen noktalardan biri
budur. Ayrıca manzara fotoğraflarında da kullanılan üçler kuralı,
fotoğrafta kompozisyon oluşturmak ve ferahlık hissini sağlamak
için de oldukça etkili bir yöntemdir.

Örtüşmezlik

Özellikle keskinlik ayarlarından kullanılan örtüşmezlik ayarı, dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
Özellikle amatör fotoğrafçıların sık yaptığı hatalardan
biri bu ayarla oynamaktır. Değişiklik yapıldığı zaman
dikkat edilmezse, gri renkteki alanların siyah ya da beyaza
kaymasına neden olur. Günümüzdeki neredeyse her akıllı
telefonda otomatik yapılan bu ayar kesinlikle uzak durulması
gereken bir nokta.

Yüksek dinamik aralık (HDR)

Parlak ve karanlık arasındaki ışık farkını temsil eden yüksek
dinamik aralık (HDR), özellikle detayların seçilmesinde önemli
bir rol oynar. Yeni başlayan fotoğrafçıların dikkat edilmesi gereken
HDR, yanlış kullanımda detay kaybı ya da yapay görüntü gibi kötü
sonuçlara neden olabilir.

Doğru ekran kullanımı

İster mobilde olun ister bilgisayarda, fotoğraf düzenleyen kişilerin
en sık yaşadığı sorunlardan biri renk doğruluğudur. Profesyoneller
bu sorunu özel tasarlanmış ekranlar ile çözerken, amatör fotoğrafçıların da en azından belirli standartların üzerinde düzgün çalışan
bir ekran kullandığına emin olması gerekiyor. Son dönemlerde gelişen teknoloji nedeniyle pek de sorun olmayan bu durum ortaya kötü
sonuçlar çıkmasına neden oluyor.
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YOUTUBER OLMAK
İSTEYENLER İÇİN
EKİPMAN ÖNERİLERİ
Son yıllarda internet ortamından gelir eden kişilerin
sayısında ciddi bir artış söz konusu. Özellikle YouTube,
Instagram, TikTok ve Twitch gibi sosyal medya
platformlarında daha sık karşılaşılan bu durum, şüphesiz
diğer kişilere de büyük ilham kaynağı olmaya başladı.
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B

irçok kişi, YouTube’a içerik üreterek geniş kitlelere ulaşmak ve
doğal olarak büyük gelir elde etmek için yoğun çaba gösterirken,
bu noktada kullanılan ekipmanlar da
büyük bir öneme sahip oluyor. Biz de siz
değerli okuyucularımız için YouTube
platformuna içerik üretmek isteyenlerin
tercih edebileceği başlangıç seviyesi ekipmanları derledik.

Petrix 12 inç
Tripodlu Youtuber
Halka Işığı

Kaliteli bir YouTube videosunda ışıklandırmanın
önemi fazlasıyla büyüktür.
Bu nedenle piyasada YouTube
gibi sosyal medya platformları
üzerinden geniş kitlelere hitap
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eden kişiler için özel olarak tasarlanmış
çeşitli ışıklandırma aksesuarları bulunuyor. Bunların başında da şüphesiz 12 inç
Petrix tripodlu halka ışığı geliyor.
Sıcak, doğal ve beyaz olmak üzere üç
farklı ışık türü bulunan bu ürün, videolarda daha canlı ve estetik çıkmanıza
imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra telefon
tutacağı ve uzayıp kısalabilen yapısı ile
öne çıkan bu ürün, 399 TL fiyat etiketi
ile satışta bekliyor.

Dexim Elite Streaming
USB mikrofon

YouTuber olmak isteyen kişilerin gönül
rahatlığıyla tercih edebileceği Dexim Elite
Streaming mikrofon, özellikle başlangıç
seviyesi için fazlasıyla yeterli. YouTube’un
yanı sıra podcast gibi alanlarda da başarı
ile kullanılan bu ürün, USB bağlantısı sa-
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yesinde tak kullan
konseptini benimsiyor.
Bunun yanı sıra Shockmount ve
pop filtresini de yapısında barındıran ürün, kullanıcının zevkine
göre ayarlanabilen masaüstü
tripodu ile de gayet kompakt
bir mikrofon deneyimi sunuyor. Ürünün satış fiyatı ise 199 TL.

BOOD Çift Ekranlı 4K
Aksiyon Kamera

YouTube denince akla ilk gelen ekipmanlardan biri de şüphesiz aksiyon kamerası.
Bilgisayar başında video çekmenin aksine
aksiyon odaklı videolar hazırlamak istiyorsanız, Bood Çift Ekranlı 4K Aksiyon
Kamerasını tercih edebilirsiniz.
Su altı çekimlerinin yanı sıra bisiklet,
motor ve araç çekimleri için oldukça ideal

olan bu kamera, 4K çözünürlüklü video
kaydı yapabiliyor. Aynı zamanda zengin
bir kutu içeriğine sahip olan ürün, beraberinde getirdiği çeşitli aparatları sayesinde
her duruma ayak uydurabiliyor. Başlangıç
seviyesi için fazlasıyla uygun olan bu çift
ekranlı aksiyon kamerasının fiyat etiketi
ise 649 TL.

SNOPY SN-100M
Yaka Mikrofonu

Eğer sokaklarda gezen
ve insanlarla sohbet eden bir YouTuber olmak istiyorsanız, ilk etapta size
bir yaka mikrofonu gerekiyor. Her ne
kadar akıllı telefonların dahili mikrofonları bulunsa da, bu tür videolarda
yaka mikrofonu kullanmak seslerin
daha temiz gelmesini sağlayacaktır.
Listemizde yer alan SNOPY SN100M, ihtiyaçlarınızı sonuna kadar
karşılayacak bir yaka mikrofonu. Ürün,
3.5 mm jak çıkışı sayesinde tak kullan
mantığını benimsiyor. Başlangıç seviyesi
için fazlasıyla yeterli olan bu ürün, 179 TL
fiyat etiketi ile satışta bekliyor.

Xiaomi Selfie Stick Tripod

Video çekimlerinde kameranın ak-

sine akıllı telefon tercih eden bir
YouTubersanız, Xiaomi Selfie Stick Tripodu sizlere önerebiliriz.
Ür ü n, Bluetooth özelliği sayesinde
kullanımı
fazlasıyla kolaylaştırmasının
yanı sıra tüm akıllı telefonlara uyum
sağlayan yapısıyla da
özellikle uzun süreli video
çekimlerinde kullanıcının
elini olabildiğince sabit
tutmasına olanak sağlayarak video kalitesini artırıyor. Bu
ürünün fiyatı ise
199 TL.
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SPOR YAPARKEN
SİZE EŞLİK EDECEK
KULAKLIKLAR
En hareketli sporları yaparken bile size eşlik edecek,
aktiviteleriniz sırasında hem müzik dinleyebileceğiniz
hem de akıllı telefonunuza gelen çağrıları
cevaplayabileceğiniz kulaklık modellerine
gelin yakından bakalım...

D

üzenli spor yaparak formda kalmak
isteyenler için en temel ihtiyaçlardan biri iyi bir kablosuz kulaklıktır.
Genellikle kolayca düşmeyecek tasarıma sahip olan boyun askısı ya da kulak
kancası bulunan ürünleri tercih eder spor
yapanlar. Bluetooth teknolojisi kullanan
sporcu kulaklıkları eşleştirdiğimiz akıllı

telefonlarla iyi bir ikili oluşturur.
Bu ürünler, spor yaparken müzik dinlemenin yanında gelen çağrıları cevaplama
ve telefon görüşmelerimizi gerçekleştirmek
için de çok kullanışlıdır. Sporcu kulaklığı
kategorisindeki bu ürünler, genellikle kötü
hava koşullarına karşı, suya ve toza dayanıklı olarak üretilir.

JBL Flip 5 20W Bluetooth Hoparlör Kamuflaj
Evde spor yapmayı tercih edenlerin ihtiyacına koşacak
bu Bluetooth kablosuz hoparlör, iOS ve Android
bağlantı desteğiyle pratik bir kullanıma sahip. Yüksek
ses kalitesiyle müziğin tadını çıkarabileceğiniz cihaz,
spor yaparken tempo ve motivasyonunuzu artırmaya
katkı sağlayacak!
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JBL Endurance Run

SBS Sporcu

JBL firmasının Endurance Run model kablosuz kulaklığı, spor
yaparken düşmemesi için iki yönlü olarak tasarlanmış. Kulaklığı
hem kulak kıskacı sabitlerken, aynı zamanda kordonu kulağınızın
arkasından dolaşarak ikinci güvenlik önlemini sağlamış oluyor.
Boyun askılı olarak tasarlanan ve kablo üzerinde kumandası
bulunan JBL Endurance Run, antrenmanlarda kullanıcısını rahatsız etmemesi için çok hafif malzemeden üretilmiş. Her türlü
hava koşullarına dayanıklı olarak üretilmiş ve IPX5 sertifikasına
sahip olan ürün, tek şarjla 6 saat müzik dinleme imkânı veriyor.

SBS markasının Sporcu model kablosuz kulaklığı,
günlük aktivitelerinizde size yol arkadaşlığı yapmaya
aday. Boyun askılı olarak tasarlanan bu ürün, kulak
kancaları sayesinde en hareketli anlarda bile çıkmıyor
ve size eşlik etmeye devam ediyor. Üzerinde mikrofon
da bulunan SBS Sporcu, bu sayede spor aktiviteleriniz
sırasında telefon görüşmelerinizi yapmanızı da sağlıyor.
Bu pratik ve kullanışlı sporcu kulaklığı, aktiviteleriniz
sırasında müzik dinlemek için de size tatmin edici
seviyede ses performansı sunuyor.

PHILIPS ActitonFit

SBS markasının Sporcu model kablosuz kulaklığı,
günlük aktivitelerinizde size yol arkadaşlığı yapmaya
aday. Boyun askılı olarak tasarlanan bu ürün, kulak
kancaları sayesinde en hareketli anlarda bile çıkmıyor
ve size eşlik etmeye devam ediyor. Üzerinde mikrofon
da bulunan SBS Sporcu, bu sayede spor aktiviteleriniz
sırasında telefon görüşmelerinizi yapmanızı da sağlıyor.
Bu pratik ve kullanışlı sporcu kulaklığı, aktiviteleriniz
sırasında müzik dinlemek için de size tatmin edici
seviyede ses performansı sunuyor.

JAYBIRD Run XT

Bir başka seçenek ise JAYBIRD firmasının
Run XT model sporcu kulaklığı. Şarj kutusu
içinde gelen ürün, kulak kıskacı sayesinde tüm
aktivitelerde sorunsuz görevini yapmaya devam
ediyor. Tek şarjla 4 saat kullanım ömrü sunan bu
şık kulaklık, taşıma kutusundaki bataryadan da
iki kez şarj edilerek, 12 saat size aralıksız hizmet
edebiliyor. Yine de hazırlıksız yakalanırsanız,
beş dakikalık şarjla 1 saatlik kullanım teknolojisi bu üründe mevcut. IPX7 standardında su
ve ter geçirmez olarak tasarlanan ürün, zorlu
hava koşullarında bile çalışmaya devam ediyor. Üründe ayrıca daha iyi müzik zevki için
ekolayzer özelliği de bulunmakta.

74 | www.mediamarkt.com.tr

| 75

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Kendi oyun bilgisayarınızı nasıl toplarsınız?

Kendi oyun bilgisayarınızı nasıl toplarsınız? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

KENDİ OYUN
BİLGİSAYARINIZI
NASIL
TOPLARSINIZ?
Günümüzde çoğu oyun, oyuncuları
için daha gerçekçi bir deneyim
sunuyor. Video oyunları, bir eğlence
biçimi olarak çeşitliliği ve etkileşim
biçimi nedeniyle, geniş bir kesim
tarafından popüler olarak kullanılıyor.

RAMPAGE SMX-R22 PHOENIX 7 Tuşlu
RGB 4800dpi Oyuncu Mouse Siyah
Oyun bilgisayarınızı topladığınıza göre sıra geldi
çattı bir fare seçmeye... RAMPAGE imzalı bu
ürün, 7 tuşlu yapısı ve 4800dpi desteğiyle bütün
oyunlarda sizi rakiplerinizden özel kılacak!
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Y

eni nesil oyunlar, oyuncuların gerçek dünyada imkansız
olan hedeflere ve görevlere ulaşıp gerçekleştirebilecekleri ortamlar sunuyor. Bu sayfada sizlere, günümüz
bilgisayar oyunları sektöründeki oyunların sorunsuz
çalıştırılabilmesi için kullanılacak bilgisayarların nasıl toplanabileceğinden bahsedeceğiz.
Oyun bilgisayarı toplarken dikkat edilmesi gereken en
önemli konuların başında yeterli performansın sağlanması
geliyor. Toplanacak bilgisayarın işlemci hızı, minimum RAM
miktarı, kullanılacak monitör ve en önemlisi de ekran kartı
seçilirken dikkat edilmesi gereken önemi noktaları bulunuyor.
Birçok oyun tutkunu kendi sistemini tasarlarken, tam
olarak nerelerde sorun yaşadıklarını bildiklerinden ihtiyaçlarına göre cihaz topluyorlar. Bununla birlikte, oyun
bilgisayarı toplama konusunda deneyimli olmayanların
ilk zamanlarda sorun yaşama ihtimali büyük olduğundan, bilgisayar ya da parça seçerken dikkat edilmesi
gerekenleri sıralayarak devam edelim.

Ne kadarlık bir bütçe düşünülüyor?

Oyun bilgisayarı için başlangıçta ne kadarlık harcama
yapılacağını bilmek, satın alınacak ürünün belirlenmesinde oldukça etkin rol oynuyor. Sıkı bir bütçe olduğunda
endişelenmeye gerek olmamasına rağmen, sınırlı bütçe
ile bir sistem toplamak için oldukça ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Toplanacak bilgisayardaki her farklı parça,
birkaç yüz dolardan, binlerce dolarak kadar çıkabilecek
bileşenlerden oluşabiliyor.
Oyun bilgisayarı toplamak ya da komple bir cihaz almak farklı
bütçeler gerekirse de komple bir bilgisayar için kullanılan bir
parçanın değiştirilmesi bile fiyat değişikliklerine neden oluyor.

Doğru parça seçimi

Oyun bilgisayarında hangi parçaların birbiriyle uyum içinde
çalıştığını ve hangi parçaların harcanan paranın karşılığını
vereceğini önceden araştırmak oldukça
önem taşıyor.
Bir oyun bilgisayarında ihtiyaç olan
ürünleri listeleyecek olursak:

İşlemci veya CPU

Bir bilgisayarda işlemci sistemin
beynidir. İşlemci, birim zamanda ne
kadarlık işlemin yapılacağını belirttiğinden; daha iyi performans ve bütün oyunları çalıştırmak için birden
fazla çekirdeğin olduğu bir cihazın
seçilmesi gerekiyor. Bir oyun bilgisayarı seçilirken; işlemci hızının
minimum 3.5 Ghz saat hızında ve
en az 4 çekirdekli bir CPU’ya sahip
olması gerekiyor.
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Anakart

Oyun bilgisayarında kullanılacak bütün donanımsal
bileşenlerin desteklendiği bir anakart seçilmesi gerekiyor.
Anakart üzerinde CPU ile aynı soket yolunu kullanan
en az bir tane tam hızlı PCI Express x16 yuvası ve en
az 16 GB RAM bulunması gerekiyor. Anakart üzerinde
tümleşik Wi-Fi ve Bluetooth desteğinin olması, yine
yerleşik olarak USB ve ses çıkışı barındırması gerekiyor.

GPU veya grafik işlemci seçimi

Oyun bilgisayarının en önemli bileşenlerden bir diğeri
de grafik işlemci olarak ifade ediliyor. Popüler bir oyun
yüksek çözünürlük ve hız gerektirdiğinden, seçilecek GPU
kartının saniyede minimum 30 kare oynatabildiğinden
emin olmak gerekiyor.
Ekran kartının FPS (saniyedeki kara sayısı) değeri, oyunun ekranda ne kadar düzgün görüneceğinin bir ölçüsü
olduğundan, oyun deneyiminin akıcı ve hızlı olması için
seçilecek grafik kartının FPS değerinin de yeterli olması gerekiyor. AMD grafik işlemcileri harcanan paranın karşılığını
veren modellere sahipken; Nvidia, 2K ve 4K oyunları sorunsuz
çalıştırabilen orta ve üst düzey ekran kartları barındırıyor.

Sabit disk alanı

Oyun bilgisayarında günümüz oyunlarını oynamak için SSD
diskler kullanılıyor. Minimum 500 GB kapasiteli SSD disk yeterli
olmakla birlikte, 1TB’lık depolama alanının tercih edilmesinin,
ilerleyen zamanlarda karşılaşılacak disk alanı sorunlarının
önüne geçeceğini söyleyebilirim.

RAM

Çoğu oyun minimum 8 GB veya 16 GB ram ile çalışabilirken,
yüksek grafik çözünürlüğü ve gecikmesiz oyun akışı isteniyorsa
daha fazla RAM’e ihtiyaç olabiliyor.

Güç kaynağı

Standart bir oyun bilgisayarı 450-600 W PSU ile çalışabilirken, üst düzey sistemler 700W veya daha fazlasını
gerektiriyor. Oyun bilgisayarında bütün bileşenlerin ne
kadar güç gerektirdiğini belirlemek için güç kaynağı
hesaplayıcısı kullanılıyor.

Monitör

Oyun bilgisayarında GPU kartı ile bağlantılı olarak;
kullanılacak monitörün de grafik kartı ile uyumlu ve
destekler nitelikte olması gerekiyor.
Oyun bilgisayarında performans için alınacak bütün
bileşenlerin birbirleri ile uyumlu olması gerekiyor. Seçilecek parçalar için önceden araştırma yapmak, oyun
deneyimini artırma adına büyük önem arz ediyor.
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HEPSİ BİR ARADA
(ALL İN ONE)
BİLGİSAYAR
SEÇENEKLERİ
Hepsi bir arada bilgisayarlar,
masaüstü bilgisayarlara oranla
daha az yer kapladığı ve kablo
karmaşasına neden olmadığı için
tercih ediliyor.

B

ilgisayar kasasının monitörün arkasına gizlendiği bu bilgisayarlar,
kullanıldığı mekanlara da estetik
olarak uyum sağlıyor. İngilizce
‘All in One’ olarak ifade edilen bu ürün
kategorisi, hem ofisler hem de evler için
oldukça ideal.
Birçoğu kablosuz klavye ve fare ile gelen
bu ürünlerin bir bölümünde ise kablolu
klavye ve fare çıkıyor. Bu nedenle tercihiniz
kablosuzdan yanaysa, satın alma kararı
verirken bu detayı dikkatle araştırmanızı
öneririm.

Grafik kapasite önemli

Eğer fotoğraf işleme ve video kurgu gibi
yüksek grafik işlem gücü gerektiren işler
yapıyorsanız, satın alacağınız bilgisayarın
grafik kartının özelliği de dikkat etmeniz
gereken detaylardan biri.
Bilgisayarların bazılarında tümleşik ve
günlük işleriniz için yeterli ekran kartı bulunurken; bazı modellerde yüksek
bellekli, video kurguda bile sizi yolda
bırakmayacak harici grafik kartı yer alır.
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Acer Aspire C 24

APPLE iMac M1

Bir başka seçenek ise Acer firmasının Aspire C 24 serisinden… Full HD (1920X1080P)
çözünürlük sunan 24 inç ekranla gelen ürün,
Intel firmasının Core i5 adlı işlemcisinden güç
alıyor. 256GB SSD ve 8GB RAM ile gelen Acer
Aspire 24, 1920x1080P görüntü aktaran yerleşik
kameraya sahip. Bu kamera, görüşmelerinizi
yüksek kalitede gerçekleştirebilmeniz
için ideal. Üründe 1GB bellekli Intel
UHD grafik kartı var. Bu şık bilgisayar, yazılım olarak ise Windows
10 Home işletim sistemi yüklü
geliyor. Aspire 24, bilgisayar
kasası ve kablo karmaşası olmadan kullanılabilecek ideal
ürünlerden biri.

Yeni nesil M1 işlemcisinden güç
alan 24 inç büyüklüğünde 4.5K retina ekrana sahip olan Apple iMac,
hepsi bir arada (All In One) bilgisayar
denildiğinde ilk akla gelen ürünlerden. 256GB SSD ve 8GB RAM ile
güçlü bir donanım altyapısı sunan
ürün, video konferans görüşmeleriniz için 1080P HD kamerayla geliyor. Üründe işletim sistemi olarak,
macOS Big Sur yüklü. Mavi, yeşil,
pembe ve gümüş olmak üzere dört
farklı renk seçeneği bulunan Apple
iMac, işlevselliğinin yanında, kullanıldığı ortama şık bir görüntü katan
aksesuar gibi adeta.

Lenovo
IdeaCentre 3
Ofis ve ev kullanımı için hepsi bir
arada bilgisayar alternatifleri arasında Lenovo firmasının IdeaCentre 3
modeli de yer alıyor. 21.5 inç büyüklüğünde FHD (1920×1080) ekranla
gelen IdeaCentre 3, AMD Ryzen 3
işlemcisinden güç alıyor. Veri depolama için 256GB SSD diskle gelen ve
4GB RAM’i bulunan ürün, tümleşik
AMD Radeon grafik kartına sahip.
Web kamerası 720P olan IdeaCentre
3, Windows 10 işletim sistemi yüklü
geliyor. Masanızda az yer kaplayan
ve derli toplu bir görüntü sunan
bilgisayar arıyorsanız, IdeaCentre
3’e de bakabilirsiniz.
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HP All In One Bilgisayar
Size önereceğim son hepsi bir arada bilgisayar ise HP firmasının yeni bir modeli. 23.8 inç büyüklüğünde FHD (1920X1080P)
ekranla gelen ürün, Intel firmasının Core i3 adlı işlemcisinden
güç alıyor. Üründe veri depolama için 256GB SSD bulunurken
RAM kapasitesi ise 8GB. 2GB bellek kapasiteli Nvidia MX330
ekran kartı bulunan HP’nin hepsi bir arada bilgisayarı, Windows
10 Home 64 işletim sistemi yüklü olarak kullanıcılara sunuluyor.
Üründe video görüşmeleriniz için HP True Vision 720p HD kamera yerleşik olarak mevcut.
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VE SOYGUN BİTİYOR:
KAZANAN PROFESÖR MÜ
KARŞI TARAF MI OLACAK?
VESTEL 58U9510 58’’ 139 Ekran
Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV

La Casa de Papel’in final sezonunu telefon ekranından
izlemek yerine, ailecek televizyon başına kurulup
seyretmeyi düşünenlerdenseniz; Vestel’in size bir
çözümü var! 58 inçlik boyutuyla bu 4K Ultra HD LED
TV, ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak.
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Netﬂix’in dünya çapında yakaladığı popülaritenin göreceli birçok
sebebi var: Tek bir abonelikle milyonlarca içerik kütüphanesine erişim
imkânı sağlama ﬁkri şöyle dursun, kurulduğu 1997 yılından günümüze
aynı mantıkla hizmet veren dijital yayın platformlarının sayısı hayli
fazla. Ancak Netﬂix dışında bunlardan herhangi biri 200 milyon ücretli
üye sayısını henüz geçebilmiş değil. Bu başarının arkasında elbette
ki işine gösterdiği önem ve yatırımlar, biraz da aldığı riskler yatıyor.
Reytinglerde başarı elde edemediği için yayından kalkan İspanyol dizi
La Casa De Papel bunun en bariz örneklerinden bir tanesi.
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etflix, La Casa De Papel’in yayın haklarını satın aldığında
oyuncuların deyişiyle hiç bu kadar patlayacağını beklemiyordu.
Kıvrak zekası ve detaycılığı ile adeta kılı
kırk yarmak atasözünün vücut bulmuş
hali olan Profesör’ün, belirli davalardan
hüküm giymiş bir grup suçluyu toplayarak kurduğu ekibin maceralarını izledik
dizide. Temelde basit bir soygun teması
işlenmiş gibi gözüküyor ancak bir izlemeye başlayanın bitmesin diye bitiresi
gelmiyor. İspanya Kraliyet Darphanesi’ne
Profesör’ün “kusursuz” planıyla girmeyi
başaran ekip üyeleri, ele geçirdikleri parayı kimsenin ruhu bile duymadan alıp
kaçabilecek durumdaydılar. Fakat bunu
bilinçli olarak yapmadılar çünkü asıl
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amaçları çok daha farklıydı. Spoiler vermemek adına burada konuyu kapatalım,
gerisi sizin merakınıza kalsın.
Hatırlamak isteyenler için: Profesör, ekipte duyguların olmaması gerektiğine inanan
bir kişiliğe sahip. Üyelerin birbirlerini ismen
tanımalarını dahi istemiyordu ve bu sebeple
hepsine şehir isimleri atamıştı. Hatta “La
Casa De Papel’de İstanbul karakteri olacak mı?” sorularını ister istemez her yerde
görmüş, duymuş olabilirsiniz. Adeta yılan
hikayesine dönen bu konu ayrı bir mevzu.
Planlara olması gerektiği gibi uymayan
bazı üyeler yüzünden ekibin başına adeta
gelmeyen kalmamıştı ve bu, bizlere dizinin
bir üç sezon daha devam etmesini sağladı.
Uluslararası arenada Money Heist adıyla
bilinen La Casa De Papel, 5. sezon ile izle-

yicisine veda etti. Toplamda 10 bölümden
oluşan final sezonun ilk kısmı 3 Eylül’de
yayınlanırken, geriye kalanların ise Aralık
ayında izleyicilerle buluşacağı açıklandı.
Peki bu sezonda neler bizleri bekliyor?
Profesör amacına ulaştı mı?
Netflix herkese açık olarak paylaştığı
özette şu ifadelere yer veriyor: “Artık karşılarında ordu vardır. Tarihin bu en büyük
soygunu sona yaklaşırken, banka hırsızlığı
olarak başlayan olaylar savaşa dönüşecektir.”
Anlaşıldığı üzere Profesör’ü yeni sezonda hiç iyi olaylar beklemiyor. Akıbetinin
ne olacağı büyük ihtimalle Aralık ayında
yayınlanacak geriye kalan 5 bölümün
sonuncusunda belli olacak. Yine de Eylül
ayında La Casa De Papel’in finaline yönelik tatmin edici bir bakış elde edebildik.
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BU SENE SMAÇLAR BİR BAŞKA OLACAK:

GELİYOR!
Yayıncılığını 2K’nin, geliştiriciliğini ise Visual
Concepts’in yaptığı NBA 2K serisinin yeni
oyunu NBA 2K22 resmen duyuruldu. Basketbol
kültürünü oyun dünyasına en iyi yansıtan
serilerin başında gelen NBA 2K, bu sene de
oyunseverleri fazlasıyla memnun edecek

JBL Quantum 200 Kablolu Kulak Üstü Gaming Kulaklık

Oyun oynama deneyiminizi üst noktalara çıkaracak bu JBL kulaklığı,
sizleri gerçek bir basketbol simülasyonuna sürükleyecek! Tüm ses
detaylarına fazlasıyla ulaşabileceğiniz bu cihaz, NBA 2K22’den daha
fazla tat almanızı sağlayacak.
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eni nesil teknolojileri sonuna kadar kullanması beklenen oyun, temel oynanış ve grafik tarafında meydana
gelen olumlu değişikliklerin yanı sıra her moda yenilik katan özellikleri ile de bu alanda rakipsiz olmaya
devam edecek.
Temmuz ayında duyurusu yapılan NBA 2K22, Standard
Edition, Cross-Gen Digital Bundle ve NBA 75th Anniversary
Edition olmak üzere üç farklı sürümle gelecek. Standart sürümünün bu yılki kapağında Dallas Mavericks’te forma giyen
ünlü basketbolcu Luka Doncic yer alırken, oyunun 75. yıl özel
sürümünün kapağında ise NBA’in ikonik uzun adamlarından
oluşan üçlü karşımıza çıkacak; Dirk Nowitzki, Kevin Durant
ve Kareem Abdul-Jabbar.
NBA 2K22 ile tüm basketbol evreni karşı karşıya geliyor.
Orijinal takımlar ve oyunculara karşı gerçek NBA ve WNBA
ortamlarında zevkle oynayabileceğiniz oyun, MyTEAM’de
günümüzün yıldızları ve geçmişin efsaneleriyle kendi rüya
takımını kurmanıza olanak sağlıyor.
MyCAREER ile kendi profesyonel oyunculuk yolculuğuna
çıkarak NBA’e yükselme deneyimini yaşayacaksınız. Bunun
yanı sıra MyGM ve MyLEAGUE ile de güçlü bir yönetici ola-

92 | www.mediamarkt.com.tr

rak yönetim yeteneklerini sınama imkanına sahip olacaksınız.
Oyuna dönecek olursak NBA 2K22, oyuncuya şutu nasıl
atacağı konusunda daha fazla kontrol sağlamasından savunma tarafında bu tür hücumlara karşı yapılan defanslara kadar
önemli saha için oyun geliştirmeleri ile gelecek.
Tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Steam üzerinden ön siparişe
açılan NBA 2K22’nin standart sürümü için belirlenen satış fiyatı
429 TL. 75. yıl özel sürümü için de 830 TL’lik bir fiyat etiketi
bulunuyor. PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox
One, Nintendo Switch ve PC platformları için çıkış yapması
beklenen NBA 2K22, 10 Eylül’de oyuncularla buluşacak.

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci : Intel Core i5-4430 3 GHz / AMD FX-8370 3.4 GHz
veya üzeri
RAM : 8 GB
İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64 bit veya
Windows 10 64 bit
Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 770 2GB / ATI Radeon
R9 270 2GB veya üzeri
Boş Disk Alanı: 110 GB
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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.

