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B
aharın eşsiz güzelliğini yaşadığımız bu güzel gün-
lerde, Mediatrend’den herkese merhaba! Konvan-
siyonel medyanın eski önemini yitirmeye başladığı 
günümüzde, internet yayıncılığı adeta bir trend 

haline geldi. Andy Warhol’un onlarca yıl önce ağzından 
düşen “Bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak” 
sözünü doğrular nitelikte; dijital platformlar sayısız içerik 
üreticisinin kitleler ile buluşmasına ön ayak oldu.

Bu sayımızda İnternet Yayıncılığı konusunu masaya yatırdık ve 
çeşitli yönleriyle siz değerli okuyucularımıza aktardık. Yayıncılığa 
nasıl başlanacağı ve bu işin nasıl yapılacağını anlattığımız rehber 
içeriğimiz; yeni başlayanlar için oldukça kayda değer olacaktır. 
Öte yandan bu işi hangi platformlarda yapabileceğinizi; eksisi 
ve artısıyla değerlendirdik. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdi-
ğimiz röportajlarımızda ise başarılı internet fenomeni ve Twitch 
yayıncısı Eylül Adıgüzel’i ağırladık.

Mobil Hayat köşemizde, son döneme damgasını vuran Apple 
cihazları yer alıyor. Dört modelden oluşan iPhone 13 serisi ve iki 
yeni modelle karşımıza çıkan iPad cihazlarını inceledik.

Gezi köşemizde, vizesiz bir şekilde yurt dışına seyahat etmek 
isteyenler uygun rotaları derledik. Mutfakta Yaşam köşemizde, sizi 

soğuk havalardan koruyacak sıcacık içerikleri bir araya getirdik. 
Ayrıca lezzetli bir et pişirmek için ihtiyacınız olan püf noktaları 
paylaştık. Evde Yaşam köşemizde ise dikey elektrikli süpürge al-
madan önce dikkat etmeniz gereken detayları toparladık. Ayrıca 
her evde olması gereken akıllı teknolojileri sıraladık.

Mutfaktan çıktığımıza göre, gelelim biraz da işin teknik kısmına... 
Objektif sayfalarımızda, sonbahar döneminde fotoğraf makinesi 
temizliğine yer verdik. Ana temamız ile uyumlu bir şekilde, ama-
tör ve profesyonel yayıncılar için kamera önerilerinde bulunduk.

Biraz da bilgisayarlardan bahsedelim... Notebook kullanıcıları 
için batarya dayanıklılığını artıracak ipuçları, içeride! Elbette 
Windows 11’i de atlamadık... Microsoft’un yeni işletim sistemine 
geçmeden önce dikkat etmeniz gerekenleri anlattık.

Ses ve Görüntü kategorimizde futbol keyfinizi artıracak soundbar 
tavsiyelerinde bulunurken; ünlü yönetmen Christopher Nolan’ı 
da bilmeyenlere anlattık! Eğlence sayfalarımızda ise son sezonu 
kısa bir süre önce yayınlanan Aşk 101’e yer ayırdık. Uzun süredir 
beklenen PUBG: New State’i de tabii ki unutmadık!

İyi okumalar...
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Ukrayna
Türkiye ile vizesiz se-

yahat anlaşması bulu-
nan Ukrayna’ya girmek 
için pasaportunuz yeterli 
oluyor. Çok etkileyici ta-
rihi ve kültürel merkez-
lere ev sahipliği yapan 
Ukrayna bu özelliğiyle 
de her yıl çok sayıda tu-
risti kendine çekiyor.

Vize gerektirmeyen turistik rotalar | GEZİ

VİZE GEREKTİRMEYEN 
TURİSTİK ROTALAR
Yurt dışı gezileri için her zaman vizeye ihtiyacınız 
olmayabilir. Turist vizeleri nispeten kolayca çıksa da 
vize süreçleriyle uğraşmadan pasaportuyla hatta 
sadece kimlik kartıyla doğrudan oteline ulaşmak isteyen 
gezginler için, vize gerektirmeyen bazı güzel rotaları 
seçtik. Elbette tüm bu rotalar için yola çıkmadan önce 
detaylı bir araştırma yapmanız ve gerekli uyarıları 
dikkate almanız da önemli. Bazı ülkelerde pandemi 
kuralları gereğince karantinada kalmanız da istenebilir. 
Tüm bunları araştırarak yola çıkmanızı tavsiye ediyoruz.

GEZİ | Vize gerektirmeyen turistik rotalar
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Sırbistan
Yine hızlı ve ekonomik uçuş-

larla Avrupa’ya seyahat etmek 
isteyenler için Sırbistan vize is-
temeyen ülkeler arasında yer alı-
yor. Mimari zenginliği ve renkli 
gece hayatıyla ünlü Sırbistan’da 
Instagram için bol bol anılar bi-
riktirmeniz mümkün görünüyor.

Vize gerektirmeyen turistik rotalar | GEZİ

Gürcistan
Türk vatandaşları için pasaport gerek-

meden, kimlik kartı ile giriş çıkış imkanı 
sunan Gürcistan doğal güzellikleriyle 
aslında Doğu Karadeniz bölgemizin de-
vamı gibi de görülebilir. Batum ve Tiflis 
şehirleri ise korunmuş tarihi yapıları ve 
kültürel dokusuyla sizi etkileyecektir.

Makedonya
Avrupa’ya vizesiz giremeyebilir-

siniz ama Avrupa’nın ortasındaki 
Makedonya, Osmanlı kültüründen 
kalan zengin mirası ile tarih kokan 
bir ülke... Türk vatandaşları sadece 
pasaportla giriş çıkış yapabiliyorlar, 
üstelik ülkede Türk vatandaşlarına 
karşı önemli bir sempati var. Türkçe 
konuşanların sayısı da bir hayli fazla.

GEZİ | Vize gerektirmeyen turistik rotalar
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Endonezya
Vize gerektirmeyen bir seyahat ile 

Uzak Doğu’ya doğru uzanmak ister-
seniz, yaşamın nispeten daha ucuz 
olduğu Endonezya’da ekonomik 
ama keyifli bir tatil geçirmeniz olası.

KKTC
Akdeniz’in incisi yav-

ru vatan Kuzey Kıbrıs’a 
kimlik kartınızla girmeniz 
mümkün ve Akdeniz’in en 
güzel turistik otellerine 
ev sahipliği yapan KKTC 
pek çok Türk vatandaşının 
zaten hafta sonlarında sev-
dikleriyle zaman geçirmek 
için tercih ettiği ülkelerin 
başında geliyor.

Vize gerektirmeyen turistik rotalar | GEZİ

İran
Güneydoğu komşumuz İran, aslında Pers 

ve Selçuklu kültürünün izlerini taşıyan 
çok zengin bir kültür turizmi rotası olarak 
yoğun turistlerin ilgisini üzerine topluyor. 
Türkiye ve İran arasında her gün karşılıklı 
uçak seferleri olması da İran’a ulaşımı çok 
kolay kılıyor.

GEZİ | Vize gerektirmeyen turistik rotalar
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Apple’ın merakla beklenen 
iPhone 13 serisi, 14 

Eylül’de düzenlenen 
bir etkinlikte tanıtıldı.

Oldukça yoğun ilgi gören 
telefonlar, sahip oldukları 
yeteneklerle adeta gövde 
gösterisi yaptı. Genellikle 

tasarımda radikal 
değişiklikler yapmaktan 

kaçınan, daha çok 
performans ve deneyime 

odaklanan şirket, bu sene 
de sevenlerini şaşırtmadı. 

iPHONE 13 
SERİSİ 

TANITILDI

iPhone 13 serisi tanıtıldı | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | iPhone 13 serisi tanıtıldı
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çözünürlükte 60 FPS HDR çekim yapabi-
liyor. Ön tarafa baktığımızda ise benzer 
yeteneklere sahip 12 Megapiksel özçekim 
kamerası bizleri karşılıyor. 128/256/512GB 
depolama seçeneğine sahip olan telefo-
nun Türkiye fiyatı ise 10 bin 999 TL’den 
başlıyor.

iPhone 13
Etkinliğin asıl yıldızı olan iPhone 13 

de Mini modelin tanıtılmasının ardın-
dan sahnede yerini aldı. Oldukça benzer 
özelliklere sahip olan telefon, tıpkı küçük 
kardeşi gibi gücünü A15 Bionic işlemci-
sinden alıyor ve 4 GB RAM kapasitesine 
sahip. Geçtiğimiz yıl 64 GB depolama 
alanına sahip olan iPhone, bu yıl 128 GB 
ile başlangıç yapıyor.

6,1 inç boyutunda bir ekran ile gelen 
iPhone 13 1170x2532 (Full HD+) piksel 
çözünürlüğe sahip Super Retina XDR 

OLED kullanıyor. Yine ikili bir 
kamera dizilimi ile gelen telefon, 
12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 
12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş 
açı lense sahip. Önceki modele 
kıyasla gece çekim performan-
sında iyileştirmeler yapan Apple, 
bu telefonda film çekimlerinde 
kullanılan bir yöntem olan Smart 
HDR 4 teknolojisini kullanıyor.

Ön tarafta ise yine 12 Megapik-
sel f/2.2 diyaframa sahip Smart 
HDR 4 destekli özçekim kamerası 
bizleri karşılıyor. Batarya kısmına 
baktığımızda ise 20W hızlı şarj 
destekli 3227mAh büyüklüğünde 
bir pil bizleri karşılıyor. Bu konuda 
iddialı olan şirket, iPhone 13’ün 
iPhone 12’ye kıyasla 2,5 saate ka-
dar daha fazla pil ömrüne sahip 
olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz 

haftalarda ön sipa-
rişe çıkan telefo-

nun fiyatı ise 11 
bin 999 TL.

iPhone 13 serisi tanıtıldı | MOBİL HAYAT

G
eçtiğimiz yıl uyguladığı stratejiyi 
bu yıl da koruyan şirket, iPhone 
13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 
Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak 

üzere dört farklı modelle karşımıza çıktı. 
Bu sene daha küçük bir çentik tasarımı ve 
120Hz ekran ile gelen telefonlar özellikle 

İşte Apple’ın yeni nesil akıllı telefonları 
ve özellikleri. 

iPhone 13 Mini 
iPad’lerde uzun süredir kullandığı 

“Mini” kavramını 12 Mini ile iPhone’la-
ra getiren Apple, bu ürün ile büyük bir 
beğeni toplamayı başardı. Ancak olumlu 
eleştirilere rağmen telefonun satışları hayal 

kırıklığı yarattı. Güçlü ve uygun fiyatlı 
bir seçenek olmasına rağmen 12 Mini 
satışları beklenilen seviyeye ulaşmadı ve 
cihazın üretimi geçtiğimiz aylarda durdu. 

Yine de şirket 12 Mini modeli ile şansını 
bir kez daha deneme kararı aldı. Gücünü 
şirketin kendi geliştirdiği A15 Bionic’ten 
alan iPhone 13 Mini, 4GB RAM ile bo-
yutuna rağmen dünyanın en güçlü tele-
fonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 
Bir önceki model ile benzer şekilde 5.4 inç 
büyüklüğünde ekrana sahip olan telefon, 
2406 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Kamera kısmına baktığımızda ise 12 
Megapiksel geniş açı ve 12 Megapiksel 
120 derece ultra geniş açıya sahip ikili 

bir dizilim bizleri karşılı-
yor. Video konusunda 

da oldukça yetenekli 
olan bu lensler, 4K 

MOBİL HAYAT | iPhone 13 serisi tanıtıldı
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iPhone 13 serisi tanıtıldı | MOBİL HAYAT

iPhone 13 Pro 
iPhone 11 ailesi ile hayatımıza giren Pro 

serisi, Apple’ın en güçlü cihazlarını temsil 
ediyor. Özellikle performans konusunda 
iddialı olan iPhone 13 Pro, gücünü A15 Bi-
onic işlemciden alıyor. 6 GB RAM seçeneği 
ile gelen telefon, performans anlamında 
zirveye oynuyor. Tıpkı iPhone 13 gibi 6.1 
inç boyutunda bir ekran ile gelen telefon, 
serinin diğer modellerinden farklı olarak 
120Hz ekran tazeleme hızıyla öne çıkıyor. 

Üçlü kamera dizilimi kullanan iPhone 
13 Pro, 12 Megapiksel f/1.5 ana kamera, 
12 Megapiksel f/1.8 otomatik odaklama 
özelliğine sahip ultra geniş açılı lens ve 12 
Megapiksel f/2.8 telefoto lense sahip. Öz-
çekim kamerası olarak ise 12 Megapiksel 
geniş açılı lens tercih edildi. Depolama 
alanında fark yaratmak isteyen Apple, 
ilk defa bu sene 1TB kapasite kullanıyor. 
Telefonun diğer hafıza senekleri ise 128 
GB, 256 GB ve 512 GB. 

Cihazda 25W hızlı şarj ve 15W MagSafe 
teknolojilerine sahip 3.095mAh büyüklü-
ğünde bir batarya mevcut. 24 Eylül’de ön 
siparişe açılan telefonun Türkiye fiyatı 128 
GB olan versiyon için 15 bin 999 TL’den 
başlıyor ve 1TB hafızaya sahip versiyon 
için 20 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone 13 Pro Max
Bir süredir Pro Max serisi ile özellikle 

kamera konusunda iddialı ürünler piya-
saya süren Apple, bu yıl da kullanıcıların 
beklentilerini karşılayacak bir telefonla 
karşımıza çıktı. Özellikle fiyatı ile dik-
katleri üzerine çekmeyi başaran iPhone 
13 Pro Max, sahip olduğu performans ile 
adeta göz doldurdu.Serinin diğer model-
leri gibi A15 Bionic kullanan iPhone 13 
Pro Max, 6 GB RAM seçeneği ile bizleri 
karşılıyor.

Kamera tarafında ise özellikle profesyo-
nel seviyede fotoğraf çeken kişilere hitap 
eden telefon, üçlü bir dizilim bizleri karşı-
lıyor. Bunlar; 2 Megapiksel f/1.5 geniş açılı 
kamera, 12 Megapiksel f/1.8 ultra geniş 
açılı lens ve 2 Megapiksel f/2.8 telefoto ka-
mera. Telefon aynı zamanda 8K’da 24 FPS 
çekim yapabilmesiyle de dikkatleri üzerine 
çekiyor. Özçekim kamerasıyla da iddialı 
olan Apple, 12 Megapiksel çözünürlüğünde 

f/2.2 
diyaf-
rama sa-
hip bir lense 
yer vermiş.

Serinin diğer 
modellerine kıyasla 
daha büyük batarya 
ile gelen iPhone 13 Pro 
Max, oldukça uzun bir pil 
ömrüne sahip. Söz konusu pil 
20W hızlı şarj desteğine sahip ve 
15W‘a kadar kablosuz şarjı destek-
liyor. Ne yazık ki bu sene de USB-C 
portuna geçmeyen Apple, Lightning 
bağlantısını kullanmaya devam ediyor. 
Şirket 28 saate kadar video oynatma ile 
iPhone 13 Pro Max‘in şimdiye kadarki en 
uzun pil ömrü sunan iPhone olduğunu 
iddia ediyor. Telefonun fiyatı ise 17 bin 
999 TL’den başlıyor.

MOBİL HAYAT | iPhone 13 serisi tanıtıldı
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Yeni iPad’ler vitrine çıktı | MOBİL HAYAT

Teknoloji dünyasının merakla 
beklediği Apple lansmanı 
geçtiğimiz hafta gerçekleşti. 
iPhone 13, iPhone 13 mini, 
Pro, Pro Max ve Apple 
Watch Series 7 modellerinin 
tanıtıldığı etkinlikte en 
büyük sürpriz şüphesiz iPad 
tarafında oldu. 

YENİ iPAD’LER 
VİTRİNE ÇIKTI

MOBİL HAYAT | Yeni iPad’ler vitrine çıktı
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için de 5.399 TL’lik fiyat belirlendi. Bunun 
yanı sıra 256 GB Wi-Fi modelinin 5.599 
TL, Wi-Fi + Cellular modelinin de 7.099 
TL fiyat etiketi bulunuyor. 

iPad mini
Etkinlikte beklenmedik şekilde vitrine 

çıkan ürünlerden biri de iPad mini oldu. 
Güçlü özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla 
da beğeni kazanan tablet, etkinlikte tüm 
dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

8.3 inç Liquid Retina panelle gelen tablet, 
326 ppi ve 2266 x 1488 ekran çözünürlü-
ğünde bir ekrana sahip. 9. nesil iPad’de 
olduğu gibi True Tone özelliğini de des-
tekleyen ekran, görüntüyü ortamın renk 
sıcaklığına göre ayarlayarak daha rahat 

bir izleme deneyimi sunuyor. 
iPad mini ile birlikte en dikkat çeken 

yeniliklerden biri de Touch ID’nin yeri-
nin değişmesi oldu. Apple, bu noktada 
Touch ID’yi üst düğmeye entegre ederek 
geleneksel Home butonunu da kaldırdı. 
Bunun yanı sıra cihazın 2. nesil Apple 
Pencil desteği olduğunu da belirtelim.

Performans tarafında da oldukça iddialı 
olan iPad mini, gücünü iPhone 13 serisin-
de de kullanılan A15 Bionic işlemcisinden 
alıyor. Bu işlemci ile birlikte tablet, yüzde 
40’a kadar daha hızlı CPU ve yüzde 80’e 
kadar daha hızlı GPU performansı sunuyor. 

Yeni iPad mini modelinde 5 kata kadar 
dijital zoom yapabilen f/1.8 diyafram aralığı-
na sahip 12 Megapiksel arka kamera ve f/2.4 

açıklığa sahip 12 Megapiksel çözünürlüğünde 
ultra geniş açılı ön kamera bulunuyor. Aynı 
zamanda ön kameranın 122 derece geniş açı 
seçeneği sunduğunu da söyleyelim.

64 GB ve 256 GB depolama seçenekleriy-
le kullanıcı karşısına çıkan tablet, iPadOS 
15 işletim sistemini çalıştırıyor. Wi-Fi-6 
ve 5G teknolojilerini de destekleyen cihaz, 
artık Lightning portu üzerinden değil, 
USB-C portundan şarj olacak. 

iPad mini modelinin Türkiye fiyatları 
da açıklandı. Tabletin 64 GB Wi-Fi olan 
modeli için 5.799 TL, Wi-Fi + Cellular olan 
modeli için de 7.499 TL fiyat belirlendi. 
Bunun yanı sıra 256 GB Wi-Fi modelinin 
7.499 TL, Wi-Fi + Cellular modelinin de 
9.499 TL fiyat etiketi bulunuyor.

Yeni iPad’ler vitrine çıktı | MOBİL HAYAT

B
eklenmedik bir şekilde 9. nesil iPad 
ve iPad mini modellerini vitrine 
çıkaran Apple, tabletlerin teknik 
özellikleri ve fiyatına dair birçok 

önemli detayı da duyurdu. Peki sürpriz bir 
şekilde tanıtılan yeni iPad’ler kullanıcılara 
neler sunuyor? Siz değerli okuyucularımız 
için yazımızda anlattık…

9. nesil iPad
Etkinlikte karşımıza çıkan ilk ürün 9. 

nesil iPad oldu. İlk olarak 2010 yılında tanı-
tılan iPad’in tamı tamına dokuzuncu nesli 
olan tablet, bünyesinde barındırdığı yeni 
özelliklerle öne çıkıyor. Yeni iPad, tasarım 
olarak eski modellere büyük oranda ben-
zerlik gösterse de, asıl değişikliklerin tek-

nik özellik tarafında olduğunu belirtelim. 
10.2 inç büyüklüğünde Retina panelle 

gelen 9. nesil iPad, önceki nesillerle aynı ek-
ran çözünürlüğüne sahip. 500 nit parlaklığı 
yapısında barındıran tabletin ekran, True 
Tone özelliğini de destekliyor. Bu özellik, 
bulunan ortamın renk sıcaklığına göre 
görüntüyü ayarlayarak tüm ortamlarda 
daha rahat bir izleme deneyimi sunuyor. 

İşlemci tarafında da ters köşe yapan 
yeni iPad, gücünü en son iPhone 11 seri-
sinde karşımıza çıkan Apple A13 Bionic 
yonga setinden alıyor. Aynı zamanda bir 
önceki nesil iPad’lere kıyasla yüzde 20 
daha fazla performans sunan işlemci, 7 
nm fabrikasyon süreci ile üretildi. 

Yeni iPad modelinde f/2.4 diyafram 

açıklığına sahip 8 Megapiksel arka kame-
ra ve f/2.4 açıklığa sahip 12 Megapiksel 
çözünürlüğünde ultra geniş açılı selfie 
kamerası bulunuyor. Aynı zamanda ön 
kameranın 122 derece geniş açı sundu-
ğunu da belirtelim. 

64 GB ve 256 GB depolama seçenekle-
riyle gelen cihaz, kutudan çıkar çıkmaz 
WWDC 2021 etkinliğinde duyurulan 
iPadOS 15 işletim sistemini çalıştıracak. 
1. nesil Apple Pencil desteğine de sahip 
olan yeni iPad; Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 
teknolojilerinin yanı sıra 32.4 Wh batar-
yadan beslenecek.

Son olarak yeni iPad’in fiyatları da açık-
landı. Tabletin 64 GB Wi-Fi olan modeli 
için 3.899 TL, Wi-Fi + Cellular olan modeli 

MOBİL HAYAT | Yeni iPad’ler vitrine çıktı
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Eylül Adıgüzel ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

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 
Eylül Adıgüzel…

EYLÜL ADIGÜZEL  
VE TEKNOLOJİ

MOBİL HAYAT | Eylül Adıgüzel ve Teknoloji
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Dezavantajı ise göz önünde olmak bazen 
çok yorucu olabiliyor. İşimiz gereği sürekli 
kamera önünde mutlu görünmek zorun-
dayız ve bu her zaman mümkün olmuyor.

Bu ay dergimizin teması İnternet Ya-
yıncılığı ve sen de bir yayıncısın. Twitch’te 
günlerin nasıl geçiyor, platformu nasıl 
buluyorsun? Bu alana girmek isteyenler 
için tavsiyelerin var mı?

Twitch’te günlerim gayet güzel geçiyor. 
Platform konusuna değinecek olursak 
bence kitlesi ve bulunduğu konum ba-
kımından en büyük, en eğlenceli, benim 
de yayın yapmaktan çok zevk aldığım bir 
mecra. Bu alana girmeyi düşünen arka-
daşlarıma en büyük tavsiyem çok sabırlı 
ve kararlı olmaları gerektiği…

Son olarak teknoloji tüm hızıyla geli-
şimini sürdürürken, 20 yıl sonrası için 
bir gelecek tezahürü istesek; sizce tek-
noloji perspektifinde nasıl bir dünya 
bekliyor bizi?

Günümüzde teknoloji halihazırda zaten 
herkesin hayatına girmiş bulunmakta. 20 
sene önce, mobil teknolojinin hayatımıza 
bu kadar müdahil olacağını hayal ede-
mezdik. Şimdi durum biraz daha farklı. 
Günümüzde her şey o kadar hızlı değişiyor 
ki bırakın 20 sene sonrasını, yarının bize 
ne getireceği belli değil. Gelecek, yapay 
zeka teknolojileri ile şekillenecek gibi. 
Bu ilginç olduğu kadar da korkutucu 
aynı zamanda.

Eylül Adıgüzel ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

Eylül Adıgüzel’i tanıyabilir miyiz? 
Teknoloji ile yolların nasıl kesişti?

Merhabalar, Ben Eylül Adıgüzel. 1998 
yılında Diyarbakır’da doğdum. 2,5 ya-
şında bale kursuna, 8 yaşında piyano 
kursuna başladım. Tabii bunların yanı 
sıra küçüklüğümden beri bilgisayar oyun-
larına da ilgim vardı. Büyüdükçe bale ve 
piyano üzerine profesyonel olarak devam 
etmek istediğimi fark edip 11 yaşımda 
konservatuvar okumak için ailemle bir-
likte İstanbul’a taşındık. 11. sınıfa kadar 
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatu-
varı’nda Bale bölümünde okudum. Fakat 
sakatlandığım için bırakmak zorunda 
kaldım. Sakatlandığım dönem boyunca 
arkadaşlarımla birlikte hep bilgisayarda 
oyun oynardım ve eğlenceli olabileceği-
ni düşünüp bunu insanlarla paylaşmaya 
karar verdim. Chat ile iletişim halinde 
olmak beni çok mutlu etti böylece düzenli 
yayınlara başlamış oldum.

İnternette fenomen bir isim olmak 
hayatına ne gibi avantaj ve dezavan-
tajlar kattı?

Tabii ki birçok avantajı ve dezavan-
tajı mevcut. Ama benim için en büyük 
avantajlarından biri mükemmel insan-
larla tanışmış olmak diyebilirim. Ayrıca 
ilk soruda da belirttiğim gibi insanlarla 
iletişim halinde olmak beni çok mutlu 
ediyor. Bu yüzden dışarıda karşılaştığım 
takipçilerimle ufakta olsa vakit geçirmek, 
sevgilerini hissetmek çok güzel bir his. 

MOBİL HAYAT | Eylül Adıgüzel ve Teknoloji
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İnternet yayıncılığı 101 | İNTERNET YAYINCILIĞI

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren yeni 
terimlerden biri de dijital yayıncılık oldu. Kimilerinin hobi, 
kimilerinin ise gelir elde etmek için yaptığı dijital yayıncılık, 
şüphesiz internetin ne kadar ileri gidebileceğin en büyük 
göstergesi. Buna bağlı olarak yayın platformlarının 
sayısında da ciddi bir artış söz konusu.

İNTERNET YAYINCILIĞI 101 
NEREDEN BAŞLANIR, 
NASIL YAPILIR?

İNTERNET YAYINCILIĞI | İnternet yayıncılığı 101 
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bir önerimiz olamaz, ancak günümüzde bu 
alanda öne çıkan; Twitch, YouTube, Face-
book Gaming, Nonolive, DLive ve TikTok 
gibi birçok platform mevcut. Bu platform-
lardan birini seçerek işe başlayabilirsiniz. 

Daha önce kimsenin 
denemediği şeyler deneyin
Örneğin oyun konsepti üzerinden ilerle-

meye ve Twitch üzerinden yayın yapmaya 
karar verdiniz. Platformda kimsenin oyna-
madığı veya çok az kişinin oynadığı oyun-
ları tercih etmeye çalışın. Çünkü League of 
Legends, Minecraft ve GTA 5 gibi popüler 

yapımları tercih etmeniz, doğal olarak aynı 
oyun üzerinden yayın yapan ve sizden 
daha fazla takipçisi bulunan yayıncıların 
arkasında kalmanıza neden olacaktır. Bu 
noktada diğerlerinden ayrılmaya çalışın.

İnternet bağlantısı da 
oldukça önemli
İyi bir internet bağlantısı, takipçile-

rinizle daha sağlıklı iletişim kurmanız 
için oldukça önemlidir. Yayın sırasında 
sürekli donan veya çözünürlüğü bozarak 
yayın kalitesini düşüren kötü bir internet 
bağlantısını kimse istemez.  

Belki de en önemli detay: 
Sabır
Hayatta hiçbir şeyin kolay olmadığı gibi 

dijital yayıncılıkta geniş kitlelere hitap 
etmek de kolay değil. Bu nedenle birkaç 
denemeden sonra olmuyor diye kenara 
çekilmenin aksine; sabrederek, kendinize 
inanarak ve istikrarlı bir şekilde internet 
yayıncılığına devam edin. 

Belirli bir süre sonra istediğiniz ve 
hayalini kurduğunuz hedeflerinize ula-
şacağınızdan hiç şüphemiz yok. 

Bunun için sadece biraz zaman gere-
kiyor.

İnternet yayıncılığı 101 | İNTERNET YAYINCILIĞI

B
u alanda rekabetin artması ve 
özellikle yayıncıların elde ettiği 
büyük kazançlar sonrası doğal 
olarak bu sektöre adım atmaya 

karar veren belki de binlerce insan var. Peki 
internet yayıncılığına nereden başlanır? 
Hangi adımlar izlenmelidir? Siz değerli 
okuyucularımız için yazımızda anlattık…

Kendinize bir konsept 
belirleyin
Tabii ki bu noktada karar size kalmış, 

ancak bu işe başlamadan önce kendinize 
bir konsept belirlemeniz geniş kitlelere 

hitap edebilmeniz açısından daha sağlıklı 
olacaktır. Günümüzde oyun, sohbet ve 
müzik gibi çeşitli konseptler üzerinden 
takipçileriyle buluşan yayıncılar mevcut. 

Siz de bunlardan birini seçerek işe baş-
layabilirsiniz. Bunun yanı sıra dilerseniz, 
kendi konseptinizi oluşturarak sektörde 
büyük bir farklılık yaratabilirsiniz.

Pahalı ekipmanlar konusunda 
acele etmeyin
İnternet yayıncısı olmak için bazı ekip-

manların gerektiği su götürmez bir gerçek. 
Ancak size önerimiz, ilk etapta pahalı ekip-

manlar yerine giriş seviyesi ekipmanları 
tercih etmeniz. Çünkü sizi takip edecek ve 
yayınınızı izleyecek kişiler ekipmanlarınıza 
değil, sohbetinize ve kişiliğinize bakacaktır. 
Unutmayın ki, bugün milyonlarca takipçisi 
bulunan internet yayıncıları da bir zamanlar 
aynı yollardan geçti. 

Kendinize yayın yapacak bir 
platform belirleyin
Belki de internet yayıncılığına başlarken 

verilmesi gereken en kritik karar hangi 
platformda yayın yapılacağının belirlen-
mesi. Bu noktada sizlere tabii ki spesifik 

İNTERNET YAYINCILIĞI | İnternet yayıncılığı 101
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TP-LINK RE205 AC 750 Mbps 
Kablosuz Menzil Genişletici
En sevdiğiniz internet yayıncılarını takip 
ederken, internet bağlantınız kesilsin 
istemezsiniz. Bunun için TP-LINK’in 
geliştirdiği kablosuz menzil genişletici, 
tam da ihtiyacınıza uygun olacaktır.

Popüler yayın platformları | İNTERNET YAYINCILIĞI

İnternet yayıncılığı gün geçtikçe popülerleşiyor. Bunun 
en büyük nedeni ise içerik üreticilerin yayın yaptıkları 
platformlardan elde ettikleri kazançlar. Özellikle YouTube 
gibi sitelerin yükselmesiyle yaygınlaşan bu durum, sayısız 
insan için yeni gelir kaynağı yaratıyor. Peki en iyi popüler 
yayın platformları hangileri? İşte cevabı…

POPÜLER YAYIN 
PLATFORMLARI

İNTERNET YAYINCILIĞI | Popüler yayın platformları 
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Facebook Gaming
YouTube ve Twitch’in popüler-

liğinden yararlanmak ve daha çok 
kullanıcıyı kendine çekmek isteyen 
Facebook, 2018 yılında “Facebook 
Gaming” adını verdiği hizmetini 
kullanıma açtı. Rekabeti kızış-
tırmak için popüler yayıncılarla 
da anlaşan platform, ülkemizde 
ve dünyada kısa sürede hızlı bir 
büyüme yakaladı. Son olarak Mic-
rosoft’un kapattığı Mixer isimli ya-
yın sitesinin içerik üreticilerini de 
bünyesine katan Facebook Gaming, 
özellikle yeni başlayanlar için en uy-
gun platformların başında geliyor.

TikTok
Dans odaklı kısa içeriklerle ön 

plana TikTok popülerliğini gün 
geçtikçe artıyor. Aktif olarak bir 
milyardan fazla kullanıcısı bulunan 
sosyal medya platformu, son dö-
nemlerde canlı yayınlarıyla dikkat-
leri üzerine çekiyor. Twitch benzeri 
bir bağış sistemi kullanan TikTok, 
özellikle popüler yayıncılar için iyi 
bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ancak 
platformun listedeki diğer isimlerin 
aksine mobil odaklı olduğunu ve 
genellikle sohbet yayınları üzerine 
kurulduğunu belirtmekte fayda var. 

Popüler yayın platformları | İNTERNET YAYINCILIĞI

YouTube
Dünyanın en popüler video izleme platformu 

olan YouTube, bugün bildiğimiz dijital yayıncı-
lığın başlangıcını oluşturuyor. İçerik üreticilerin 
kendi kanallarını oluşturmalarına izin veren plat-
form, önceden çekilmiş videolar paylaşmanıza ve 
canlı yayınlar yapmanıza imkan sağlıyor. Yediden 
yetmişe herkese açık olan şirket, YouTuber adını 
verdiği içerik üreticilere reklam gelirlerinden pay 
vererek para kazandıran bir iş modeline sahip. 
Ayrıca izleyiciler katıl butonu gibi özellikler ile 
sevdikleri yayıncıları destekleyebiliyor.

Twitch
2011 yılında Justin.tv’nin bir yan ürünü olarak 

karşımıza çıkan platform, kısa süre içerisinde 
dünyanın en popüler canlı yayın sitelerinden 
biri haline geldi. Özellikle oyun yayıncılarının 
ilgisini çeken Twitch, buna ek olarak sohbet 
içerikli ve çeşitli konseptlere sahip yayınlarla 
da kullanıcıların ilgisini çekti. 2014 yılında 
Amazon tarafından 970 milyon Amerikan 
doları karşılığında satın alındı. O günden 
bu yana popülerliğini artıran Twitch, aylık 
ortalama 80 milyon izleyiciye hizmet veriyor.

İNTERNET YAYINCILIĞI | Popüler yayın platformları
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Bundan yüzyıllar önce kim derdi ki: ‘Akıllı’ 
kelimesi gün gelecek, insanlar dışındaki 

cansız varlıklar için de kullanılacak. Teknolojinin 
gelişmesiyle hayatımızdaki en büyük değişikliklerden 

biri akıllı telefon oldu. 10 yıl öncesine kadar akıllı telefonlar 
zaruri bir ihtiyaçtan öte, “olmasa da olur” denebilecek 

düzeydeydi. Sadece “alo” diyebilecek sıradan bir tuşlu telefon da 
gayet iş görüyordu. Aslında günümüzde hala da öyle, özellikle yaşlı 

kimseler akıllı olmayan telefonlarla da hayatlarını geçirebiliyorlar. Ancak 
daha genç kullanıcılar için akıllı telefon artık olmazsa olmaz düzeyine 

ulaşmaya başladı. Bunun saymakla bitmeyecek kadar çok sebebinden 
bahsedebiliriz. Kamu kurumlarındaki teknoloji kullanımını takiben 

devlet memurları için ‘akıllı telefonun yazılı olmayan bir kural’ haline 
gelmesi, ülkemiz özelinde konuşacak olursak e-Devlet platformuyla 

vatandaşlara devlet dairelerindeki işlerini internet üzerinden yapabilme 
imkânı tanınması gibi onlarca tetikleyici faktör bulunuyor. Aslında 
sadece telefonlar değil, su kaynatmak için kullandığımız basit bir 

kettle bile akıllı hale gelmiş durumda. Bunlar ilk bakışta “ya olsa ne, 
olmasa ne?” dedirtmiyor değil, ama bir kullanmaya başlayınca da insan 

artık onsuz yapamıyor. Bu bağlamda, her evde olması gereken akıllı 
teknolojilerden bahsettik.

Her evde olması gereken akıllı teknolojiler | EVDE YAŞAM

HER EVDE OLMASI 
GEREKEN AKILLI 
TEKNOLOJİLER

EVDE YAŞAM | Her evde olması gereken akıllı teknolojiler
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Akıllı Mutfak Aletleri
Her gün rutin olarak hepimiz mutfağa 

giriyoruz. Gerek kahve yapmak için, ge-
rek fırına yemek vermek için, gerekse de 
bir şeyler kızartmak için. Bunları tek bir 
yerden kontrol edebileceğiniz söylense 
inanır mıydınız? 20 yıl önce belki kimse 
inanmazdı evet ama gerçek şu ki, günü-

müzde bu mümkün. Nesnelerin İnterneti 
(IoT) ekosistemi o kadar büyük ki, basit 
bir kahve makinesini bile içerisine alıyor. 
Evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı olan fırının 
zamanlayıcısını, pişirme derecesini ve di-
ğer ayarlarını telefonunuza yükleyeceğiniz 
mobil uygulamadan özelleştirebilir; o ha-

zır olurken dilerseniz kahve makinenizi 
oturduğunuz yerden ilgili ayarlamaları 
yapıp çalıştırarak ve içeceğinizi de hazır 
hale getirebilirsiniz. Tabii cihazlarınız des-
tekliyorsa, yapay zekâ ile çalışan asistan-
lar sayesinde tüm bunları sadece sesinizi 
kullanarak da yapabilirsiniz.

Akıllı Güvenlik Sistemleri
Söz konusu ev olunca, güvenlik kaçınıl-

maz bir gereksinim haline gelir. Özellikle 
de tekin bir muhitte yaşadığınızdan şüp-
heleriniz varsa. Evinize yerleştireceğiniz 
harekete duyarlı Wi-Fi kameraları kul-
lanarak, odalarınızı telefonunuz üzerin-
den 7/24 izleyebilirsiniz. Üstelik illa evde 
olmanız gerekmiyor, uzakta olsanız da 

mobil uygulama yardımıyla kontrol sağla-
yabiliyorsunuz. Harekete duyarlı güvenlik 
kameraları düşük ışıkta bile ufak bir hareket 
algıladığında size bilgi veriyor ve uyarıyor.

Tabii güvenlik deyince sadece kameralar 
değil, evin kapıları da işin içine giriyor. 
Kapının ve anahtarların bile akıllısı var. 
Yine telefonunuza yükleyeceğiniz bir 

mobil uygulama üzerinden, kapıyı açma 
izni olan anahtarları keyfinize göre seçe-
biliyorsunuz. İstediğiniz anahtarın iznini 
iptal ederken, parmak izi desteğini de 
aktif leştirerek ekstra koruma sağlama 
imkânı elde edebilirsiniz. Elbette birden 
fazla parmak izi ayarlayıp bunlar arasından 
dilediğinize izin vermeniz de mümkün.

Her evde olması gereken akıllı teknolojiler | EVDE YAŞAM

Akıllı aydınlatma sistemi
Özellikle üşengeç bir insansanız mutlaka 

evinize kurmanız gereken akıllı aydınlatmalar 
sayesinde, banyonuzdan yatak odanıza hatta 
balkonunuza varana kadar evinizdeki bütün 
lambaları oturduğunuz yerden telefonunuzla 
açıp kapatabiliyorsunuz. Daha da ileri gideyim 
derseniz; mobil cihazlardaki yapay zekâ destekli 
akıllı asistanlar sayesinde, gerçek anlamda kılı-
nızı kıpırdatmadan ışıkları yine kapatabilir ve 
açabilirsiniz. Akıllı aydınlatma sistemlerinin 
avantajı bununla da bitmiyor. Lambanız des-
tekliyorsa yine telefonunuz üzerinden ışığın 
rengini değiştirebilir, düzeyini de dilediğiniz 
şekilde ayarlayarak odanızın havasını farklı-
laştırabilirsiniz.

Akıllı prizler
“Prizin de akıllısı olur mu?” diye düşünüyorsanız, 

şimdiden cevap verelim: Evet, teknoloji alt tarafı elekt-
rik ihtiyacımızı gidermemizi sağlayan prizleri bile akıllı 
hale getirmeyi başardı. Bunları listemize eklememizin 
en büyük sebebi ise: uzaktan açılıp kapatılabilmeleri. 
Özellikle çocuklu aileler için akıllı prizler gerçekten 
büyük önem taşıyor. Mobil cihazınıza yükleyeceğiniz 
bir uygulama üzerinden istediğiniz yerden kontrol 
edebileceğiniz prizleri örneğin gece yatarken devre 
dışı bırakabilirsiniz. Böylelikle küçük çocuğunuzun 
sizden habersiz prizlere elini sokup çarpılma ihtima-
lini tamamen ortadan kaldırmış olursunuz. Elbette ki 
kullanım amacını sadece bununla sınırlandırmayın. 
Evinizden ayrıldıktan sonra aklınıza düşen “acaba 
ütünün fişini çektim mi?” şüphesi akıllı prizler sa-
yesinde kafanızdan tamamıyla silinecektir.

EVDE YAŞAM | Her evde olması gereken akıllı teknolojiler
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Dikey elektrikli süpürge alırken nelere dikkat edilmeli? | EVDE YAŞAM

Dikey elektrikli süpürgeler pratik olmaları sebebiyle 
zamandan kazandırıyor. Halı ve koltuklar, dolap 
ve kapı üstleri gibi ulaşılması zor alanlar ve sert 
zeminler için tercih edilen dikey süpürgeler, kablolu 
ve kablosuz, torbalı ve torbasız seçenekleri ile 
pratiklik ve konfor sunuyor. 

DİKEY ELEKTRİKLİ 
SÜPÜRGE ALIRKEN 
NELERE DİKKAT 
EDİLMELİ?

EVDE YAŞAM | Dikey elektrikli süpürge alırken nelere dikkat edilmeli?
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Dikey elektrikli süpürge alırken nelere dikkat edilmeli? | EVDE YAŞAM

E
rgonomisi sayesinde eğilip kalkma derdinden 
kurtaran, evdeki her zemin ve ulaşılması zor 
bölgeler için başlığı bulunan, hafif oluşu sebe-
biyle yormayan bu dikey elektrikli süpürgeler, 

mekân ve konum bağımsız kullanılabilmesine olanak 
sağlarken, uzun süreli derinlemesine temizliklerde 
de vakit kazandırıyor.

Şarj ve çalışma süresi
Dikey elektrikli süpürgeler pil şarjı azaldığında güç 

kaybedebilir. Bununla birlikte cihazda kullanılan 
yeni nesil piller, sahip oldukları teknoloji ve ergono-
mik tasarımları da daha iyi çalışma sürelerine sebep 
olur. Bu sebeple satın alacağınız süpürgenin batarya 
türüne, kaç saatte tam şarj olduğuna ve tam şarj 
ile kaç saat kullanabileceğinize dikkat etmelisiniz.

Bilginiz açısından şarjlı süpürgelerde genellikle 
kullanılan pil türleri nikel-kadmiyum, nikel-metal 
hidrit, kurşun asit, lityum polimer (Li-Po) ve lityum 
iyon (Li-Ion)gibi şarj edilebilir pil çeşitleridir.  Pil 
kapasiteleri markalara göre değişkenlik gösterebilir. 

Zemin başlıkları
Dikey elektrikli süpürgeler çok fonksiyonlu cihaz-

lardır. Uzun ince boruları ve manevra kabiliyetleri 
ile süpürme işlemini kolaylaştırırlar. Kullanacağınız 
süpürgeyi daha fonksiyonlu hale getirecek olan ise sü-
pürge ile birlikte gelen zemin başlıklarıdır. Bu başlıklar 
ile koltuk, sert zemin, tavan, petek içi gibi özel alan 
temizliklerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. 

Ses seviyesi
Kimse gürültülü çalışan bir süpürge ile temizlik 

yapmak istemez. Yeni nesil dikey elektrikli süpür-
geler genel olarak 74 ila 81 desibel (dB) arasında bir 
gürültü seviyesine sahiptir. Standart bir elektrikli 
süpürgenin ses seviyesi 78 desibel iken, daha sessiz 
olarak bilinen süpürgeler ise adeta normal konuşma 
düzeyi olan 68 desibel seviyesine denktir. 

Emiş gücü
Hepimiz kısa sürede güçlü temizlik yapmak isteriz. 

Diğer yandan bunu enerji verimliliği ile dengelemek 
önemlidir. Süpürgelerin Watt ve Airwatt değerleri 
süpürgenin toz çekim gücünü değil, motor gücünü 
gösterir. Süpürgenizin yüksek güç ile çalışması her 
zaman iyi bir performansın göstergesi değildir. Güç, 
süpürme işleminde kullanılan elektriğin miktarı ile 
ilgilidir. Bu nedenle elektrikli süpürge alırken emiş 
gücüne dikkat etmek önemlidir.  

Ergonomik yapısı
Tüm bu özelliklerin ve cihazda kullanılan tekno-

lojinin yanında dikey elektrikli süpürgeleri özel kılan 
ergonomileridir. Bu sebeple evinizde bulunan zeminlere 
uygun, elinizde rahat hareket ettirebileceğiniz ve daha 
az yer kaplayan bir süpürge seçmekte fayda var. Ayrıca 
cihazda kullanılan HEPA filtreler, garanti süresi, yaygın 
teknik servis ağı, cihazın harcadığı enerji gibi özellik-
ler de satın alma konusunda önem vermeniz gereken 
başlıklar arasında yer alır.

EVDE YAŞAM | Dikey elektrikli süpürge alırken nelere dikkat edilmeli?
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Ballı Limonlu Zerdeçal Çayı
En az 1,5 çay kaşığı rendelenmiş veya toz zerde-

çalı hazırda bulundurun. Taze olması çok önemli. 
İçeceğiniz bardağın büyüklüğüne göre dilediğiniz 
miktarda su kaynatın. Zerdeçalı bardağa koyun, 
ardından kaynamış suyu üzerine ekleyin. Bir miktar 
karıştırdıktan sonra çeyrek dilim limon ekleyin ve 
10 dakika demlenmeye bırakın. Üzerine 1 çay kaşı-
ğı bal ve az miktarda tarçın ilave ederek lezzeti iki 
katına çıkarabilirsiniz.

Sizi soğuk havalardan koruyacak sıcak içecekler | MUTFAKTA YAŞAM

Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir… Eylül 
ayını da geride bıraktık ve Sonbahar mevsimine 
adımımızı attık. COVID-19 salgını kapsamındaki 
yasakların da kalkmasıyla birlikte bu güzel 
havaların tadını çıkarmanın vakti geldi. Önümüzde 
fazla bir zaman yok, zira Sonbahar’ın gelişi aynı 
zamanda Kış döneminin de ayak seslerini bizlere 
duyuruyor. Elbette her mevsimin ayrı bir güzelliği 
var, mesela Kış gelince de kar topunun kendine 
has verdiği zevki tatma şansı yakalayacağız.

Tabii her şeyde olduğu gibi ‘eğlencenin’ de fazlası 
zarar, özellikle soğuk havalardan bahsediyorsak. 
Bu havalarda hasta olup yataklara düşmemek 
için sıkı giyinmek, (bir efsaneye göre) soğuk su 
içmekten kaçınmak ve sağlıklı beslenmek ayrıca 
bir önem taşıyor. Tam üşümüşken hatta donma 
noktasına ulaşmışken, içer içmez içinizi ısıtacak 
aynı zamanda ağzınızı lezzetlendirecek sıcak 
içecek tarifl eri hazırladık.

SİZİ SOĞUK 
HAVALARDAN 
KORUYACAK 
SICAK İÇECEKLER

MUTFAKTA YAŞAM | Sizi soğuk havalardan koruyacak sıcak içecekler
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Limonlu Kekik Çayı
Bir avuç öğütülmemiş taze kekiği fren-

ch pressinize veya herhangi bir bardağa 
yerleştirin. Tadını tam olarak hisset-
mek için cömert davranmayı unutmayın. 
Sonrasında kaynamış suyu üzerine ilave 
edin ve 10 dakika demlenmeye bırakın. 
İçerisine bir dilim limon atarak veya li-
monun suyunu doğrudan sıkarak ekşilik 
katabilirsiniz. Aromasını biraz daha yu-
muşatmak isterseniz, iki üç parça elma 
kabuğu ekleyebilirsiniz.

Hazır olduktan sonra servis edin.

Sizi soğuk havalardan koruyacak sıcak içecekler | MUTFAKTA YAŞAM

Ev Yapımı Sıcak Çikolata
300 mililitre yarım yağlı sütü, 1 yemek kaşığı ka-

kaoyu ve 1 yemek kaşığı toz şekeri orta büyüklükte 
cezveye koyun. Ocağın küçük gözünde orta ateşte 
karıştıra karıştıra kaynatın. Karışım hazırlanırken 
bu esnada çikolatamızı benmari usulü hazırlayalım.

Tercihen bitter veya normal bir çikolatayı fazla 
küçültmemek kaydıyla parçalara ayırın. Ardından 
ocağın büyük gözlerinden birinde kaynayan su üze-
rine yerleştirdiğiniz cam kabın içerisine çikolataları 
koyun ve buharla erimesini bekleyin.

Cezvede kaynayan sütü dilediğiniz büyüklükte 
bardağa yerleştirin, sonra erimiş çikolatayı da üze-
rine ilave ederek servis edin. İsterseniz tarçın da 
ekleyebilirsiniz.

MUTFAKTA YAŞAM | Sizi soğuk havalardan koruyacak sıcak içecekler
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Ahududu ve Kekik Aromalı Çay
10 bardak suyu büyük bir tencereye koyup altını yakın. 

Kaynamaya başladıktan sonra içerisinde dört tane poşet 
çay, 2 adet limon ve portakal dilimi, çeyrek su bardağı şeker, 
1 yemek kaşığı karanfil ve 12 dal kekik ekleyin. Ardından 
tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika boyunca kaynatın. 
Karışımı ateşten aldıktan sonra içerisine bir avuç ahududu 
yaprağı ve taze kekik ekleyip bir tur daha karıştırın. Hazır 
olduktan sonra servis edin.

Sizi soğuk havalardan koruyacak sıcak içecekler | MUTFAKTA YAŞAM

Tarçınlı Beyaz Sıcak Çikolata
Dört adet çubuk tarçını orta ateşte kokusu çıkana 

kadar yaklaşık 1 dakika boyunca pişirin. Bir başka kaba 
tuz ve 2 su bardağı süt ekleyerek kaynamaya bırakın. 
Kaynadıktan sonra ateşten alın ve 10 dakika beklemeye 
bırakın. O hazırda beklerken çikolatamızı hazırlayalım.

2 çay kaşığı mısır nişastasını ve yarım su bardağı 
sütü küçük bir kaba ekleyip iyice çırpın. 10 dakikadır 
bekleyen ılık süt karışımına ilave ederek orta ateşte 
altını yakın ve karıştırarak 1 dakika boyunca pişirin. 
Ocaktan alıp çikolata ve vanilyayı ekleyin. Çikolata 
eriyene kadar yaklaşık 30 saniye bekleyin. Ardından 
hepsini birleştirerek homojen bir karışım elde edin. Son 
olarak tarçın çubuklarını da içine atın ve servis edin.

Cezvede kaynayan sütü dilediğiniz büyüklükte bar-
dağa yerleştirin, sonra erimiş çikolatayı da üzerine ilave 
ederek servis edin. İsterseniz tarçın da ekleyebilirsiniz.

MUTFAKTA YAŞAM | Sizi soğuk havalardan koruyacak sıcak içecekler
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Lezzetli et yemekleri için altın tavsiyeler | MUTFAKTA YAŞAM

Et yemekleri çoğu evde yemek 
masalarının baştacıdır ve hatta günlük 
öğünlerin ötesinde misafi rlerin konuk 
olduğu yemek masaları için çoğu zaman 
olmazsa olmazdır. Peki daha lezzetli, daha 
yumuşak, daha kolay pişen, tadı damakta 
kalan lokum gibi et yemekleri hazırlamak 
için bilmemiz gereken püf noktaları neler?

LEZZETLİ 
ET YEMEKLERİ İÇİN 
ALTIN TAVSİYELER

MUTFAKTA YAŞAM | Lezzetli et yemekleri için altın tavsiyeler
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Lezzetli et yemekleri için altın tavsiyeler | MUTFAKTA YAŞAM

1Marine edilmemiş eti 
pişirmeyin
Eti farklı baharatlar, sebzeler ve 

yağlarla marine etmeniz halinde çok 
daha güçlü bir lezzet elde edersiniz. 
Marine işleminin çok farklı yorumları 
bulunuyor. Kimileri yoğurtla, kimileri 
sütle, kimileri bolca yağla ve baharat-
larla marine edebilir. Bu işlem ağız 
tadına göre değişir. Ama tüm bunlara 
bile karşıysanız, en basit haliyle, eti 
limon suyu ile iyice sıvayarak marine 
edebilirsiniz. Bu etin pişerken çok daha 
yumuşak kalmasını sağlar. Marine iş-
lemini eti pişirmeden bir gün önce de 
yapabilirsiniz, buzdolabında hava al-
mayacak şekilde marine sosunun içinde 
bekletebilirsiniz. Ya da buzdolabından 
çıkardıktan sonra limonla iyice ovarak, 
yarım saat bekletebilirsiniz.

2Et buzdolabından çıkıp 
doğrudan tencereye 
gitmez

Eti pişirmeye başlamadan önce bek-
letmek çok önemlidir. Buzdolabından 
yeni çıkardığınız eti hemen ateşe at-
mak yerine, önce yarım saat dışarıda 
bekletmeli ve etin kendini biraz salıp 
yumuşamasına izin vermelisiniz. 

3Mühürsüz et, 
hızla kurur ve sertleşir
Mühürleme işlemi, etin pişerken 

suyunu kaybetmemesi için hayati bir 
işlemdir ve yakmadan yapmak çok 
da kolay değildir. Püf noktası ise şu… 
Isıyı çok iyi tutan bir döküm tavayı 
çok kızdırdıktan sonra, eti bir anda 
tavanın üzerine bırakmalısınız. Et 
tavaya dokunduğu anda “cızz” sesini 
duymalısınız. Bu şekilde maksimum 1 
dakika etin bir yüzeyini pişirip sonra 
diğer yüzünü mühürlemelisiniz. Eğer 
kalın bir et parçasıysa etin suyunun 
kenarlardan kaçmaması için yan yüzleri 
de mühürlemelisiniz. Bu şekilde mü-
hürleyip suyunu içine hapsettiğiniz eti 
artık ısısı daha düşük bir döküm tavaya 
alıp kısık ateşte uzun süre pişirmelisiniz.

4Yağda et pişirmek
Etin daha yağlı ve sulu görünmesi 
için onu yağda pişirmek sık yapı-

lan bir hatadır. Bu etin pişmesini değil, 
kızarmasını sağlar ve tadı, dokusu, kı-
vamı bozulur. Eti pişirmek için en ideal 
yöntem kendi yağında, yavaş ateşte, 

yanmadan ve katılaşmadan, suyunu da 
kaybetmeden pişmesidir. Pişerken asla 
üzerine basmamalısınız, bu etin suyunu 
dışarı akıtmasına ve tadını kaybetme-
sin neden olur. Bir yüzünü pişirdikten 
sonra ise tekrar tekrar döndürüp aynı 
yüzü pişirmemelisiniz. 

5Buharda pişirme 
mucizesi
Yemekleri buharda pişirmek hem 

sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir. 
Neredeyse her besini buharda pişirebi-
lirsiniz ama buhar en çok ete yakışır. 
Yüksek basınçlı buharda, yani düdüklü 
tencerede pişireceğiniz et tandır eti 
gibi çok yumuşak ve lif lif dağılan bir 
yapıya kavuşur. Düşük buharda, yani 
su dolu bir tencerenin üzerine yerleş-
tireceğiniz süzgecin içinde pişireceği-
niz et ise yine yumuşak olacağı gibi, 
tencerenin içine damlayacak yağın 
buharla yeniden ete döndüğü, daha 
yağlı ve belki daha lezzetli bir kıvama 
kavuşabilir. Burada önemli olan kul-
lanacağınız etin sertliğine ve cinsine 
göre karar vermeniz olacaktır. Rosto 
gibi çok sert ve zor etleri yüksek basınçlı 
buharla pişirmek zorunda kalırken, 
daha yumuşak etleri düşük basınçta 
pişirmeniz mümkün olur. Daha önce 
buharda et pişirmeyi denemediyseniz 
tavsiye ederiz. Mutfağınızda çok pratik 
şekilde bir tandır lezzeti elde etmeniz 
hiç de zor olmayabilir.

6Sebzesiz et olmaz
Siz siz olun, ızgarada, fırında veya 
buharda et pişirirken yanında 

servis edeceğiniz sebzeleri ve hatta 
mümkünse sebzeli et soslarınızı da hazır 
edin. Sadece yalın et servisi ülkemizde 
çok yaygın bir alışkanlık olabilir ancak 
hem sağlığınız hem de damak lezzetiniz 
için et yemeklerinizi taze yeşilliklerle 
ve pişirilmiş havuç, patlıcan, domates, 
kabak, biber, mantar gibi sebzelerle des-
tekleyin. Hatta daha da ileri gidelim, 
eğer nasıl yapacağınızı biliyorsanız, 
etin yanında elma, portakal, greyfurt 
gibi meyveleri bile pişirmeniz mümkün 
olabilir, çok da lezzetli olur. Ancak, 
ilk defa deneyecek misafirleriniz için 
“meyve” ve “et” kavramlarını zihinle-
rinde yan yana getirmek zor olabilir ve 
yemek davetiniz travmatik bir akşama 
dönüşebilir. Biz yine de uyarmış ola-
lım. Çünkü, önyargıları yıkmak atomu 
parçalamaktan daha zor.

MUTFAKTA YAŞAM | Lezzetli et yemekleri için altın tavsiyeler
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Amatör ve profesyonel yayıncılar için kamera önerileri | OBJEKTİF

Zamanla popülerleşen ve bir meslek 
haline gelen internet yayıncılığı gün 
geçtikçe yaygınlaşıyor. Bu nedenle pek 
çok kişi hayallerini gerçekleştirmek 
için bu işe girmek istiyor. Bunun için 
atılması gereken ilk adımlardan biri de 
doğru ekipmanları bir araya getirmek. 
Yayıncılar özellikle kamera seçimi 
yaparken oldukça zorlanıyor. Bizde 
sizler için amatör ve profesyonel yayın 
kameralarını listeledik. İşte önerilerimiz…

AMATÖR VE 
PROFESYONEL 
YAYINCILAR İÇİN 
KAMERA ÖNERİLERİ

OBJEKTİF | Amatör ve profesyonel yayıncılar için kamera önerileri
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Logitech C920 
Bilgisayar aksesuar-

ları konusunda oldukça 
deneyimli olan Logite-

ch, bu deneyimini ka-
meralar için de kullanmayı ihmal 

etmiyor. Özellikle yeni başlayanlar 
için biçilmiş kaftan olan Logite-
ch C922, 1080P 30 FPS ve 720P 
60 FPS yayın yetenekleriyle öne 
çıkıyor. Bir başka yayın sorunu 

olan düşük ışık problemini de çözen 
kamera, zayıf aydınlatmaya sahip ortamlardaki 
performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı 
zamanda yazılımsal olarak arka planı kaldırma 
gibi özellikler de bu cihazda yer alıyor. 

Sony ZV-1
4K HDR kayıt ya-

pabilen Sony ZV1, en 
etkileyici kameraların 
başında geliyor. Özel-
likle Vlog çekimleri için 
tercih edilen kamera, 

doğal ve gerçekçi görüntüler vaat ediyor. Yayın-
cıların da sıklıkla tercih ettiği ZV-1, hareketli 
ekranı sayesinde çekim yaparken kendinizi 
görme imkanı veriyor. Ayrıca üzerinde bulu-
nan 20.1 Megapiksel BIONZ X görüntü işleme 
motoru sayesinde video konusunda başarılı işler 
çıkarabiliyor.

Canon EOS M50
2018 yılında çıkış yapmasına rağ-

men hala en iyi seçenekler ara-
sında yer alan Canon EOS 
M50, özellikle video kali-
tesiyle ön plana çıkıyor. 4K 
çözünürlükte 30 FPS video 
çekme yeteneğine sahip ci-
haz, FHD çözünürlükte 60 
FPS çekim yapıyor. Ürünün 
sunduğu çözünürlük ise 24.1 
Megapiksel. Aynı zamanda 

dokunmatik OLED optik vi-
zör ve Dual-Pixel aşama tespitli 

otomatik odaklanma (AF) özelliği bu cihazda 
kendine yer buluyor. 

LOGITECH Brio 4K 
4K’da 60FPS çekim yapa-

bilen sayılı web kameraların-
dan biri olan Logitech Brio 

4K, özellikle yeni başlayan ancak 
profesyonel görünmek isteyen yayıncılar 
için oldukça ideal. 90 derecelik geniş açılı 
bir lens ile gelen kamera, bulunduğunuz 
ortamı daha fazla göstermenize olanak 
sağlıyor. Ayrıca ürün, USB 3.0 bağlantı 
teknolojisini destekliyor.

Amatör ve profesyonel yayıncılar için kamera önerileri | OBJEKTİFOBJEKTİF | Amatör ve profesyonel yayıncılar için kamera önerileri
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Fotoğraf makineleri için sonbahar temizliği zamanı | OBJEKTİF

Fotoğraf Makineleri hassas elektronik 
cihazlar olduğundan zaman zaman 
temizlenmesi ve bakımının yapılması 
gerekir. Özellikle sonbaharın bu ilk 
günlerinde fotoğraf makineniz için 
yapacağınız bir temizlik cihazın 
toz ve kirlerden arınmasını 
sağladığı gibi cihazınızın 
performansını da korur. 
Sürekli olarak dışarıda 
kullanılan fotoğraf 
makineleri toz ve kire 
karşı daha fazla risk 
altındadır. Hatta yoğun 
bir tempoda çekim 
yapıyorsanız hep 
elinizle olan fotoğraf 
makinenizin üzerinde 
oluşan bakteri 
ve virüsler elinizi 
ağzınıza götürdüğünüz 
anda sağlığınızı 
tehdit ederler. Bir de 
belirtmekte fayda var, 
aşırı tozlanma hassas 
bünyelerde alerjik 
reaksiyonlara sebep olur.

FOTOĞRAF 
MAKİNELERİ İÇİN 
SONBAHAR TEMİZLİĞİ 
ZAMANI

OBJEKTİF | Fotoğraf makineleri için sonbahar temizliği zamanı
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Fotoğraf makineleri için sonbahar temizliği zamanı | OBJEKTİF

Temizlik Ekipmanları İhtiyacı
Öncelikle temizlik yapmak için bazı 

ekipmanlara ihtiyacınız olacak. Fotoğraf 
makinenizin ve lensinizi temizlemek için 
kaliteli bir hem kalın hem ince fırçaya ih-
tiyacınız vardır. Fırçaları en hızlı makyaj 
malzemesi satan yerlerden temin edersiniz. 
Ayrıca tek kullanımlık temizlik kağıtları 
da lens temizliği için her zaman yanınızda 
bulunması gereken bir malzemedir. Lens 
temizliği için kullanılan özel kimyasal 
solüsyon da temizleme bezi kullanarak 
işinize yarar. Eğer bir de lens ve makinenin 
sensörü üzerinde oluşan tozları en pratik 
şekilde temizlemek isterseniz küçük bir 
hava pompası edinmeniz yararlı olur.

Eldiven Kullanın
Genel prensip olarak cihazınızı temiz-

lerken eldiven kullanın. Tek kullanım 
eldivenler rahatlıkla işinizi görür.

Fotoğraf Makinesi Mutlaka 
Kapalı Olsun
Makinenizi temizlemeye başlamadan 

önce kapalı olduğundan emin olun ve 
mutlaka pilini çıkartın. Lensi de çıkara-
rak gövdeden ayırın. Takılı SD kart varsa 
temizlik esnasında onu da çıkarmanız 
gerekir. Temizliği mümkün olduğunca 
tozsuz ve kumsuz ortamlarda yapın.

Mikrofiber Bezler Kullanın
Tüy bırakmayan, merceklere zarar ver-

meyen mikrofiber bezler kullanmayı tercih 
edin. Aksi durumda kullanacağınız bezler 
lensleri çizebilir ve hasar verir.

Tek Kullanımlık Temizlik 
Kağıtlarını Seçin
Temizlik yaparken alkolü ancak ma-

kinenizin dış cephesini, düğmelerini ve 
kadran gibi gövdenin dış alanında bulu-
nan alanları temizlemek için kullanın. 
Görüntü alanları ve lens yüzeylerinde 
ise tercihen tek kullanımlık temizlik ka-
ğıtları kullanın.

Temizlik İçin Sıvı Kullanırken 
Çok Dikkat
Fotoğraf makinenizin veya lensinizin 

içine, kapak ve tuşların arasındaki boş-
luklara sıvı kaçırmamaya özen gösterin. 
Çünkü makinenizin veya lensinizin içine 
temizleme sıvısı kaçarsa bu sıvı zamanla 
aşınma ve hasara yol açar. Bu yüzden böyle 
bir problem yaşamamak için çok büyük 
özen göstermeniz gerekir.

Doğrudan Cihaza Sıvı 
Püskürtme İn
Özellikle lens temizliği yaparken kulla-

nacağınız temizleme sıvısını mikro fiber 
bir bez üzerine püskürterek temizlik yap-
mayı deneyin. Doğrudan cihaz üzerine 
sıvı püskürtmesini mümkün olduğunca 
yapmamaya çalışın.

Kuru Olduğunda Çalıştırın
Temizlik işiniz bittikten sonra 

cihazı çalıştırmadan lensleri de 
makineye takmadan tüm yü-
zeylerin kuru olduğuna yani 
kurumuş olmasına özen gös-
terin. Islak ve nemli haliy-
le cihazınızı kesinlikle 
çalıştırmayın.

Özet
Yukarıda be-

l i r t i len tavsi-
yelere uyarak 
bakımını yap-
tığınız fotoğraf 
makineniz ve 
lensinizin hem 
performansı-
nın devamlılı-
ğını sağlamış 
hem de kul-
lanım öm-
rünü 
uzatmış 
olursu-
nuz.

OBJEKTİF | Fotoğraf makineleri için sonbahar temizliği zamanı
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Gelişen teknolojiyle kullanıcı 
deneyimini üst seviyeye çıkaran birçok 
ürün piyasa sürüldü. Şüphesiz bunların 

başında satın alınan televizyonlarda 
bulunan yerleşik ses sistemlerinin 

yeterli gelmediği durumlarda başarıyla 
kullanılan soundbar sistemleri geliyor.

FUTBOL KEYFİNİ 
ARTIRACAK 
SOUNDBAR 
ÖNERİLERİ

Futbol keyfi ni artıracak Soundbar önerileri | SES VE GÖRÜNTÜ

AXEN AX39DAB13 LED TV
Keyifli bir maç deneyimi için soundbar seçimi yapmış; 

çerezinizi hazırlayıp bir an önce koltuğa oturmak 
istiyorsanız; televizyon konusunda da şüphede olmamanız 
gerekir. 39 inçlik boyutuyla futbol atmosferini salonunuza 
taşıyan bu akıllı TV, HD-ready görüntü kalitesi sunuyor.

SES VE GÖRÜNTÜ | Futbol keyfi ni artıracak Soundbar önerileri
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Ö
zellikle Şampiyonlar Ligi, Avrupa 
Ligi ve Konferans Ligi gibi üst 
düzey UEFA organizasyonlarının 
başladığı bu dönemde kullanıcı-

lar tarafından Soundbar modellerine olan 
ilgi fazlasıyla arttı. Peki futbol keyfini 
artıracak ve sizleri adeta maçın içindey-
miş gibi hissettirecek Soundbar modelleri 
hangileri? Siz değerli okuyucularımız için 
derledik…

LG SN11R Soundbar
Listemizin ilk sırasında yer alan LG 

SN11R Soundbar, kullanıcılara sadece fut-
bol özelinde değil, film ve dizi gibi içerik-
lerde de üst düzey ses deneyimi vadediyor. 
Ürün, High Resolution Audio teknolojisi 
ile daha hassas ses ve daha keyifli dinleme 
deneyimi için 192 kHz örnekleme hızı ve 
24 bit derinlik sunuyor. Buna ek olarak 
yukarı doğru ses veren arka hoparlörle 
7.1.4 kanal çıkışını destekliyor.

Aynı zamanda MERIDIAN’ın dijital 
sinyal işleme teknolojisiyle ses kalitesini 
üst seviyeye çıkaran soundbar, bünyesin-
de Dolby Vision, Dolby Atmos ve DTS:X 
gibi teknolojileri barındırıyor. LG SN11R, 
bağlantılı LG ThinQ ev aletlerini izle-
me ve kont-
rol edebilme 

özelliğine de sahip. Bu sayede buzdolabını, 
çamaşır makinesini, hava temizleyicisini 
kontrol edebilir ve hatta elektrikli süpür-
genizi bile açıp kapatabilirsiniz. Yetenek-
leriyle adından söz ettiren bu soundbar, 
8999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

SAMSUNG HW-Q800A 
Soundbar 
Sahip olduğu özelliklerle kullanıcıları 

fazlasıyla memnun 
edecek soundbar 
modellerinden biri 
de Samsung HW-
Q800A. Toplamda 
330 Watt gücünde 

çalışan bu ürün, bünyesinde barındırdığı 
3 ses kanalı, 1 derin baslı hoparlör kanalı 
ve 2 yukarı doğru ses veren kanalı saye-
sinde üst düzey bir ses deneyimi sunuyor.

Aynı zamanda Dolby Atmos ve DT-
S:X gibi teknolojilerle öne çıkan ürün, 
Samsung marka televizyonların yerleşik 
hoparlörleriyle senkronize olarak bam-
başka boyutlarda ses deneyimi vadeden 
Q-Symphony özelliğini kullanıyor. Bunun 
yanı sıra oyun oynayan kulla-
nıcıları da düşünen soundbar, 
konsolların Samsung marka 
TV’lere bağlandığı anda oto-
matik olarak oyun moduna 
geçiyor. Bu ürünün fiyatı ise 
6099 TL. 

LG Soundbar GX
Futbol keyfini artıracak model-

lerden LG Soundbar GX, tasarımı 
ile evlerinize bambaşka bir hava 
katacak. 420 W gücünde çalışan 
ve 220 W subwoofer ile gelen LG 
Soundbar GX; bünyesinde Dolby 
Vision, Dolby Atmos ve DTS:X 
teknolojilerini barındırıyor. Bu-
nun yanı sıra soundbar, 3.1 kanallı 
çıkış için kablosuz bağlantıyı 
destekliyor. 

High Resolution Audio tekno-
lojisi ile 96 kHz örnekleme hızı 
ve 24 bit derinlik sunan ürün, 
AI Sound Pro özelliği ile de an-
lık olarak çalınan içeriği analiz 
ederek ses ayarlarını bu yönde 
optimize ediyor. Tasarımının yanı 
sıra sahip olduğu özelliklerle dikkat 
çeken LG Soundbar GX, 5999 TL fiyat 
etiketiyle satışta bekliyor. 

SAMSUNG HW-T450 Soundbar
Tam anlamıyla bir fiyat-performans 

ürünü olan Samsung HW-T450, kullanı-
cılara üst düzey ses deneyimi vadediyor. 
Toplamda 200 Watt gücünde çalışan 2.1 
kanallı soundbar, 6.5 inç derin bas veren 
bir subwoofer ile geliyor. Aynı zamanda 
gürültülü bir maç veya düşük sesli diyalog-
ların olduğu dizi gibi çeşitli durumlarda 
izlenen içeriğin sesini optimize etmek 
için ses kaynaklarını otomatik olarak 
analiz ediyor. 

Bluetooth teknolojisini de destekleyen 
ürün, TV’nize veya herhangi bir cihaza 
kablosuz olarak bağlanarak en sevdiğiniz 
içerikleri üst kalitede dinlemenize olanak 
sağlıyor. Bu ürünün fiyatı da 1599 TL. 

Futbol keyfi ni artıracak Soundbar önerileri | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Futbol keyfi ni artıracak Soundbar önerileri
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Christopher Nolan | SES VE GÖRÜNTÜ

Sinema sektörüne adını altın 
harfl erle yazdırmış yüzlerce 
fi lm bulunuyor. Yapımcılar, 
oyuncular ve hatta set ekibine 
kadar birçok kişi, bu tür 
fi lmlerin efsaneleşmesinde 
önemli rollere sahip. Ancak 
bu noktada aslan payı 
her zaman yönetmenlere 
gidiyor. Biz de siz 
değerli okuyucularımız 
için sinema sektörü 
için oldukça önemli 
bir yönetmen olan 
Christopher Nolan’ın 
başarılarla dolu 
hayat hikayesinden 
bahsettik…

SİNEMA 
SEKTÖRÜNÜN 
DÂHİSİ 
CHRISTOPHER 
NOLAN’IN İLHAM 
VEREN HAYATI

SES VE GÖRÜNTÜ | Christopher Nolan
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1
970 yılında Londra’da doğan Chris-
topher Nolan, çocukluğunu Chicago 
ve Londra arasında mekik dokuyarak 
geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren 

film yönetmenliğine ilgi duyan Nolan, ilk 
filmini henüz yedi yaşındayken babasının 
Super 8 kamerasını ödünç alarak çekti. 
Aynı zamanda sıkı bir Star Wars hayranı 
olan ünlü yönetmen, sekiz yaşında bu seri-
den ilham alarak Space Wars adını verdiği 
stop motion animasyon filmini yaptı.

Üniversite çağına geldiğinde ise Londra 
Üniversitesi Akademisi’nde İngiliz dili 
edebiyatı bölümünü kazandı. Bu noktada 
35mm ve 16mm kurumsal ve en endüstriyel 
eğitim videolarını yönetti. Aynı zamanda 
üniversite yıllarında iki kısa film de yö-
neten Nolan, 1989 yılında Tarantella ve 
1995 yılında kısıtlı imkanlarla siyah-beyaz 
çekilen Larceny’i yaptı. 

Christopher Nolan’ın en dikkat çeken 
yapımlarından biri de şüphesiz üniversi-
teden mezun olduktan sonra 1997 yılında 
çektiği Doodlebug filmiydi. Tamı tamına 
3 dakika uzunluğunda olan Doodlebug, 
siyah-beyaz teknikler kullanılan bir ge-
rilim filmi konumundaydı. 16mm film 
formatında çekilen yapım, korku içindeki 
bir adamın dairesinde bulunan bir böceği 
terlikle öldürmeye çalışmasını konu alıyor. 
İşin ilginç tarafı ise adamın öldürmeye 

çalıştığı böcek aslında kendisinin küçük 
bir hali. 

Bir noktada adam, küçük halini öl-
dürmeyi başarıyor. Ancak bu sefer de 
arkasında kendisinin daha büyük bir hali 
beliriyor ve o da gördüğü küçük halini 
elindeki terlikle öldürüyor. İzleyicilere 
farklı duygular yaşatan ve mükemmel 
sinema teknikleriyle çekilen bu kısa filmi 
deneyimlemenizi şiddetle öneriyoruz. 

Sektörde adını yavaş yavaş duyurma-
ya başlayan ünlü yönetmen, daha sonra 
mütevazi bir bütçeyle çekilen ve yaklaşık 
14 ayda tamamlanan Takip filmini yap-
tı. Ardından 2000 yılında, 4.5 milyon 
dolar bütçeyle çekilen Akıl Defteri ile 
izleyicilerin karşısına çıktı. Bu yapım da 
oldukça beğenilerek Akademi ve Altın 
Küre adaylığı dahil olmak üzere birçok 
başarı elde etti.

Tarihler 2003’ü gösterdiğinde ise Ch-
ristopher Nolan ve Warner Bros arasında 
Batman serisinin kaderini değiştirecek 
önemli bir görüşme gerçekleşti. Haliha-
zırda uzun süredir Batman filmlerinden 
istediği verimi alamayan Warner Bros, 
ünlü yönetmenle ilk etapta tek bir film 
üzerinden anlaşma sağladı. 

Nolan, kendisine verilen bu şansı olum-
lu anlamda değerlendirerek 2005 yılında 
Batman Başlıyor filmini ortaya çıkardı. 

Batman Başlıyor, 2005 yılında ABD’de en 
çok hasılat yapan beşinci, dünya genelinde 
ise dokuzuncu film oldu. Bunun yanı sıra 
filmle birlikte En İyi Sinematografi Aka-
demi Ödülü ve 3 BAFTA adaylığı geldi. 

Bu noktada ikinci Batman filmi gelme-
den 2006 yılında araya Prestij’i sıkıştıran 
Nolan, 2008 yılında Batman Başlıyor’un 
devamı niteliğinde olan ve 1 milyar do-
lardan fazla hasılat yapan Kara Şövalye’yi 
yönetti. İlk Batman filminde olduğu gibi 
Kara Şövalye de otoritelerden tam not 
aldı ve 81. Akademi Ödülleri’nde 8 dalda 
adaylık elde etti.

Nolan, iki Batman filminin de büyük 
başarı elde etmesinin ardından Warner 
Bros ile Başlangıç filmi için anlaşma sağla-
dı. Bu yapım da 820 milyon dolardan fazla 
hasılat ve En İyi Film dahil 8 Akademi 
adaylığı elde etti. Bunun üzerine 2012 
yılında vizyona giren son Batman filmi de 
şaşırtmayarak gişede adından söz ettirdi. 
Yapım, vizyonda kaldığı süre boyunca 1 
milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 

Christopher Nolan, günümüzde de 
yönettiği yeni filmleri üzerinden izleyi-
cileriyle buluşmaya devam ediyor. Ancak 
ünlü yönetmenin sinema sektörüne adını 
altın harflerle yazdırmasında yukarıda 
verdiğimiz kaliteli yapımların payı ol-
dukça büyük. 

Christopher Nolan | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Christopher Nolan
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FRISBY FNC-35ST Laptop Soğutucu 
Dizüstü bilgisayarınızın bataryasını daha 
sağlıklı bir hale nasıl getireceğinizi 
sizlere aktardık. Peki ya cihazın 
ısınma sorununu nasıl 
engelleyecekiniz? Bunun için 
Frisby, uygun fiyatlı bir soğutucu 
ile karşımıza çıkıyor.

Notebook’un bataryası nasıl daha uzun süre dayanır? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

NOTEBOOK’UN 
BATARYASI NASIL 
DAHA UZUN SÜRE 
DAYANIR?
Dizüstü bilgisayarlarda batarya şarj seviyesi bazen 
çok önemli olabilir. İş yerinde olmadığınız bir anda 
acil cevaplamanız gereken bir e-posta üzerinde 
çalışmanız gerektiğinde, bilgisayarın şarjının 
olmadığını görmek can sıkıcı olabilir. Dizüstü 
bilgisayarınızda uyulacak birkaç kural ile cihaz 
şarj kullanım süresini artırıp, batarya ömrünü de 
uzatabilirsiniz. Bu yazıda, dizüstü bilgisayarınızın 
batarya ömrünü nasıl uzatılabileceğinize dair 
ipuçları hazırladık.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Notebook’un bataryası nasıl daha uzun süre dayanır?
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adaptörleri ile şarj etmek, bilgisayarın batar-
ya ömrüne olumlu yönde etki yapacaktır.

Serin Tutma
Dizüstü bilgisayarların bataryaları oda 

sıcaklığında veya daha da altında daha 
verimli çalışır ve daha uzun süre daya-
nır.  Bilgisayarın ısınmasını önlemek için 
gerekli ortamın hazırlanması batarya 
ömrünü uzatacaktır.

Hazırda Bekletme ve Kapatma
Bilgisayarın kullanılmadığı zamanlarda 

kapatılması veya belli bir süre işlem yapıl-
madığında hazırda bekletme  özelliğinin 
aktif edilmesi, batarya sağlığı açısından 
yararlı olacaktır. Diğer taraftan, cihazı 
kapatmak yerine ekran korumanın kul-
lanılması, halen güç tüketiminin devam 

etmesi nedeniyle batarya ömrünü de 
olumsuz yönde etkileyecektir. 

Kısa şarj kullanım zamanı
Bazı bilgisayarların batarya şarj kulla-

nım süresi oldukça azdır. Bilgisayardaki 
bileşenlerin çokluğu, batarya kapasitesinin 
küçük olması veya pilin eskimiş olması, 
şarj kullanım süresini azaltır. Bu durumun 
sonuçlarından birisi de bataryanın artık 
ömrünü tamamladığının anlaşılması-
dır. Dizüstü bilgisayar şarj cihazından 
çıkartıldığında kapanıyorsa ya yeni bir 
batarya almak ya da devamlı şarj aleti 
ile kullanmak zorunluluğu ortaya çıkar.

Devamlı Şarjda Bırakma
Yeni nesil bir dizüstü bilgisayar sahi-

biyseniz cihazı devamlı şarjda tutmanın 

herhangi bir zararı yoktur. Yeni nesil bil-
gisayarlarda şarj bittiğinde devreyi kesen 
düzenekler bulunduğundan, cihazın de-
vamlı şarjda kalmasında sorun oluşmaz. 
Diğer taraftan, eski model dizüstü bilgisa-
yarlarda devamlı şarjda kalma durumunu 
ilgili üreticiye sormak yararlı olacaktır.

Bir dizüstü bilgisayarın batarya ömrü, 
ısı ve kullanım sıklığına bağlı olmakla 
birlikte, ortalama yaklaşık 2-4 yıl arasında 
veya 1000 şarj döngüsü kadar sürer.

Mac bilgisayarların bataryasını daha 
uzun süre kullanmak için cihazdaki Blu-
etooth veya AirPlay gibi kullanılmayan 
servislerin kapatılması yararlı olacaktır. 
Ayrıca, kullanılmadığı belli bir süre sonra 
ekranın otomatik kapatılması veya müm-
kün olduğunda sabit diski uyku moduna 
geçirmek, batarya ömrünü uzatacaktır.

Notebook’un bataryası nasıl daha uzun süre dayanır? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Güç Profili
Windows, Linux veya Mac işletim sis-

temi bulunan dizüstü bilgisayarlarda 
batarya güç profilinizi, güç tasarrufu 
moduna çekebilirsiniz.  Windows bilgi-
sayarlarda denetim masasında ” Güç ve 
Uyku Ayarları “ menüsünde cihazın güç 
profili değiştirilebilir.

Bilgisayarda performanstan çok ve-
rimliliğin tercih edildiği durumda, güç 
tasarrufu modu tercih edilebilir. Bilgi-

sayarda güç tasarrufu gerek kullanılan 
şarj kullanma süresini uzatacak ve ge-
rekse de bilgisayardaki batarya ömrünü 
uzatacaktır.

Ekran Parlaklığı
Parlak ve yüksek çözünürlüklü ekran di-

züstü bilgisayarın batarya ömrünü azaltan 
faktörlerin başında geliyor.  Bilgisayarda 
çözünürlük konusunda fazla bir şey yapma-
sanız da, ekran parlaklığını azaltabilirsiniz. 

Ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama 
göre ayarlamak, bilgisayar kullanım keyfi-
nize olumlu yönde etkileyecektir.

Harici Cihazlar
Bilgisayara bağlı harici cihazların tümü 

ister yalnızca bilgisayardan direk güç çeki-
yor olsunlar, isterse de kendi bataryalarını 
doldurmak için bağlı olsalar bile, cihazın 
batarya ömrünü azaltırlar.  Bilgisayarın USB 
portu üzerinde şarj olan cihazları kendi şarj 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Notebook’un bataryası nasıl daha uzun süre dayanır?
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WINDOWS 11’E 
GEÇMEDEN ÖNCE 

YAPMANIZ 
GEREKENLER

Microsoft, Windows 11’i 
halihazırda Windows 10 çalıştıran 

cihazlar için ücretsiz bir yükseltme 
olarak sunacak olsa da bilgisayar 

donanım yapılandırmanızın 
uyumlu olacağı anlamına gelmiyor. 

Güvenilir platform modülü (TPM) 
yongası gereksiniminin yanı sıra, 

cihazın desteklenen işlemcilerden 
birine de sahip olması gerekiyor.

Windows 11’e geçmeden önce yapmanız gerekenler | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Windows 11’e geçmeden önce yapmanız gerekenler
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Windows 11’e geçmeden önce yapmanız gerekenler | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Y
eni minimum sistem gereksi-
nimlerinin bir parçası olarak, 
Windows 11 yalnızca 64 bit (x64) 
işlemciler ile yalnızca Intel, AMD 

ve Qualcomm’un belirli modellerinde 
desteklenecek ve birçok eski bilgisayarı 
yükseltme olanağından yoksun bırakacak. 
Örneğin, Intel’in yeni sürümü resmi olarak 
yalnızca 8. Nesil ve daha yeni işlemcileri 
ve Celeron, Atom, Pentium ve Xeon aile-
lerinden bazılarını destekleyecek. AMD 
tarafında ise bazı 2. Nesil Ryzen 7 işlem-

ciler ve bazı Athlon ile EPYC işlemciler 
dahil olmak üzere 3. Nesil Ryzen ve daha 
yeni işlemcileri destekleyecek.

Windows 11’e geçmeyi planlıyorsanız 
ancak işlemcinin desteklenip desteklen-
mediğinden emin değilseniz, Windows 
10’da Ayarlar uygulaması, Komut İstemi 
veya yeni Sağlık Kontrolü uygulaması 
kullanarak desteklenen donanım listesin-
de olup olmadığını onaylamanın birkaç 
hızlı yolu var.

Ayarlar üzerinden işlemci 
uyumluluğu nasıl kontrol edilir?
Cihazınızda yüklü olan işlemcinin Win-

dows 11’i destekleyip desteklemediğini 
kontrol etmek için şu adımları kullanın:

• Ayarlar>Sistem>Hakkında’ya tıklayın.
Aygıt özellikleri bölümünün altında iş-

lemci markasını ve modelini kontrol edin. 
Sistem türünün “64 bit işletim sistemi, x64 
tabanlı işlemci” yazdığını doğrulayın. Intel 
veya AMD işlemcinizin Uyumluluk Liste-
si’nde oldup olmadığını kontrol etmelisiniz.
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Komut İstemcisi kullanarak 
işlemci uyumluluğu nasıl 
kontrol edilir?
- Başlat’ı açın.
- Komut İstemi’ni arayın, en üstteki 

sonuca sağ tıklayın ve Yönetici olarak 
çalıştır seçeneğini seçin.

- İşlemci markasını ve modelini öğren-
mek için aşağıdaki komutu yazın ve Enter 
tuşuna basın: wmic cpu get name

Sistemin 64 bit olup olmadığını belirle-
mek için aşağıdaki komutu yazın ve Enter 
tuşuna basın: wmic computersystem get 
systemtype

Intel veya AMD işlemciniz varsa mode-
linin Windows 11 Uyumluluk Listesi’nde 
olup olmadığının kontrol etmelisiniz.

PC Sağlık Kontrolü uygulamasını kul-
lanarak işlemci uyumluluğu nasıl kontrol 
edilir?

Alternatif olarak, işlemcinizin Windows 
11 ile uyumlu olup olmadığını belirlemek 
için Windows PC Sağlık Kontrolü’nü de 
kullanabilirsiniz. Bu uygulama, yalnızca 
donanım yapılandırmanızın yeni işletim 
sistemini destekleyip desteklemediğini 
size söylüyor. Ancak işlemci, bellek ve 

diğer donanımlarla ilgili ayrıntılı bir 
bilgi sunmuyor.

- Microsoft’un Windows 11 sayfasına 
girin.

- Uyumluluğu denetleyin başlığı al-
tından Uygulamayı indir bağlantısını 
tıklayın ve indirin.

- PC Health Check uygulamasını yükle-
mek için kurulum dosyasına çift tıklayın.

- Lisans sözleşmesi seçeneğini kabul etme 
seçeneğini işaretleyin ve yüklemeyi başlatın.

- Yükleme tamamlanınca uygulamayı 
açın ve Şimdi Kontrol Et düğmesine basın.

Tüm bu denetlemelerden sonra bizim 
size tavsiyemiz Windows 11’i cihazınıza 
yükseltme yolu yerine sıfırdan kurulum 
yapmanız. Windows 10’dan tamamen 
farklı bir sistem olduğu için yükseltme-
den sonra programların çalışmasında, 
sistem performansında yükseltme seçe-
neği ile sistemi yükleseniz bazı sorunlar 
yaşayabilirsiniz.
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Aşk 101 | EĞLENCE DÜNYASI

ÖZÜR MÖZÜR DİLEDİLER Mİ? 
AŞK 101 İLE 
SON KARŞILAŞMA!
Netfl ix Türkiye’nin 
en beğenilen orijinal 
dizilerinden Aşk 101, 
tam da pandeminin 
başlangıcında evde 
sıkıntıdan patlarken 
“ne yapsak, ne 
izlesek?” dediğimiz bir 
zamanda, 24 Nisan 
2020’de yayınlandı. 
Tabii beraberinde 
bir sürü tartışmaları 
da getirmişti. Hatta 
senaryosu nedeniyle 
yayından kaldırılması 
yönünde ilgili 
makamlara talepte 
bulunulmuştu ancak 
Aşk 101’in aleyhine bir 
karar çıkmadı. Bunları 
şimdilik bir kenara 
bırakıp diziye dönelim.
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

K
ısaca hatırlatmak gerekirse: 90’lar 
döneminde geçen (BTS çantasını 
görmezsek gerçekten öyle) Aşk 
101, ergenlik döneminde damar-

larındaki kanı hızlı akan bir grup lise-
linin muzipliklerini merkezine alan bir 
gençlik dizisi olarak karşımıza çıkmıştı. 
Durmadan fındık yiyen Osman, filozof 
kılığında dolaşan Sinan, kavgacı Kerem, 
aklı beş karış havada olan Eda ve masum 
Işık, bitmek bilmeyen vukuatları nedeniyle 
gıcık müdürleri Necdet tarafından okuldan 
atılmak üzeredir. Bu beşlinin sürekli arka-
sını toplayan ve onları koruyan öğretmen 
Burcu’nun ise tayini çıkmıştır ancak ne 
Eda ne de Osman, hiçbirisi onun gitme-
sini istememektedir. Burcu’yu okuldan 
göndermemek için çeşitli planlar yapan 
gençler, okullarına yeni atanan Kemal 
öğretmeni gözlerine kestirirler.

Hedeflerinde Kemal ile Burcu’yu aşık 
etmek vardır. Böylelikle Burcu, tayinini 
reddedecek ve İstanbul’dan ayrılmak iste-

meyecek, yani mevcut okulunda kalmaya 
devam edecektir. Ancak gençlerin evdeki 
hesabı ne yazık ki çarşıya uymayacaktır, 
zira Burcu halihazırda nişanlı olup ufukta 
kendisini bekleyen bir evlilik süreci bu-
lunmaktadır. Tam da zamanında nişanlısı 
Tuncay’ın kendisini İstanbul’a ziyarete 
gelesi tutmuştur ancak Burcu, Tuncay’dan 
hiç memnun değildir (O meşhur sahneyi 
ve repliği hatırlatmamıza hiç gerek yok). 
Aslında genç öğretmen de Kemal’e aşık 
olduğunu zamanla fark etmiştir ancak 
bunu kendine kabul ettirmekte zorlan-
maktadır.

Aşk 101 aslında basit bir gençlik dizisi 
değil. Evet merkezinde 5 tane genç var ve 
ağırlıklı olarak (her lise dizisinde olduğu 
gibi) okul sahneleriyle karşılaşıyoruz. An-
cak hepimiz bu dönemlerden geçmişizdir, 
planladığımızı düşündüğümüz ancak 
aslında rastgele gelişen olayları yaşarken 
aslında onları öğreniriz. Değişmeyen tek 
şey değişimdir. Daha önce hiç bilgi sahi-

bi olmadığımız bir konuyu araştırırken, 
onunla haşır neşir olurken bir bakmışız-
dır ki onun aslında uzmanıymışız ya da 
söz konusu konuda epey bir yeteneğimiz 
varmış. Yani bir nevi “kendi benliğimizi” 
tanır, kişiliğimizin oturmasını izleriz ve 
hayat tecrübesi ediniriz. Aşk 101’de de as-
lında farkında olmadan kendini keşfetme 
yolculuğuna çıkan 5 genci ve iki yetişkini 
izliyoruz. İstemediği halde ataerkil biriyle 
evlendirilmek istenen Burcu, aradığı “aşkı” 
meslektaşında buluyor ancak “namus 
gereği” kısmetiyle evlenmesi isteniyor. 
Reddedince de günah keçisi ilan edilip 
namus bekçilerinin gazabına uğruyor.

Okul yönetimi tarafından “en kötü öğ-
renciler” ilan edilen Kerem, Osman, Eda, 
Işık ve Sinan’ın ilk sezonda özür dilemesi 
gerekiyordu ancak bunu sert bir dille red-
detmişlerdi. Peki 30 Eylül’de yayınlanan 
ikinci ve final sezonda, sonunda özür 
dilediler mi? Biz bu sorunun cevabını en 
iyisi size bırakalım.

12.9” iPad Pro    
Aşk 101’in final sezonunu yatağınızda 

yayıla yayıla, büyük bir ekranda 
seyretmek istiyorsanız; sizin için en ideal 

çözüm 12.9 inçlik iPad Pro olacaktır. 
Keyifli bir seyir deneyiminden oyun 

oynamaya kadar pek çok ihtiyacınızı bu 
cihazda gerçekleştirebilirsiniz.
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Oyun sektörünün başarılı yapımlarından biri olan PUBG’nin geliştirici 
şirketi Krafton’un yeni mobil oyunu için geri sayım başladı. Özellikle 
PUBG Mobile ile rekor üzerine rekor kıran Krafton, yine aynı evrende 
geçmesi beklenen PUBG: New State üzerinde son aşamaya geldi. 

PUBG: New State | EĞLENCE DÜNYASI

MOBİL OYUNCULARA MÜJDE: 

GELİYOR!

EĞLENCE DÜNYASI | PUBG: New State 
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B
ilindiği üzere oyun ilk olarak 
şubat ayında duyurulmuştu ve 
bir anda tüm dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarmıştı. Nisan ayın-

da ise Google Play Store’da ön siparişe 
açılan mobil oyun, kısa sürede 10 milyon 
ön kayıt sınırını aşarak kırılması zor bir 
rekora imza atmıştı. 

Bu noktada alfa testlerine başlayan PUBG: 
New State, ilk testini haziran ayında ABD 
ile sınırlı olarak gerçekleştirdi. Bunun üze-
rine daha fazla ülkeye ve oyuncuya erişme 
amacıyla ikinci alfa testini de ağustos ayında 
başarılı bir şekilde tamamladı. Tüm bun-
lar oyunun ön kayıt sayılarına da yansıdı.

Son gelen verilere göre mobil oyun, 
çıkışına az bir zaman kala Google Play 
Store ve App Store’da 40 milyon ön kayıt 
sayısına ulaştı. 

Oyunla ilgili en çok merak edilen konu-
lardan biri de şüphesiz konusu. PUBG: New 
State, 2051 yılında  PUBG evreninin kurgusal 
bir şehri olan Troi’de geçecek. PUBG Mobi-
le’ın aksine fütüristik bir oyun özelliklerini 
taşıyan New State, yeni harita ve modlarıyla 
oyuncuların beğenisini kazanacak.

Oyunda yeni nesil silahlar, gelişmiş 
özelliklere sahip fütüristik arabalar, dron-
lar gibi birçok yenilik de mevcut olacak. 
Öte yandan gelişmiş grafikleriyle de akıllı 

telefonları bir hayli zorlaması bekleniyor.
Daha önce PUBG Mobile oynamış oyun-

cuların yeni oyuna kolaylıkla adapte olaca-
ğını söyleyebiliriz. Ancak bu kesinlikle iki 
oyunun birbirine benzer olduğu anlamına 
gelmiyor. New State, büyük yeniliklerle 
oyuncuların karşısına çıkacak.

PUBG: New State, halihazırda App Store 
ve Google Play Store üzerinden ön kayıt 
yapan oyuncular için 8 Ekim’de çıkış yapa-
cak. Oyunu oynaması ise ücretsiz olacak. 
PUBG Mobile’ın mobil oyun dünyasında 
elde ettiği büyük başarıların ardından 
PUBG: New State’in neler yapacağını 
şimdiden meraklı gözlerle bekliyoruz.

SAMSUNG Galaxy Z FOLD3 5G 
Oynayacağınız oyun hazırsa, geriye tek bir eksik 

kalıyor... O oyunu oynayacak bir telefon! Galaxy Z 
Fold3 5G, katlanabilir yapısı ve ilgi çekici tasarımı 

dışında, güçlü donanımı sayesinde istediğiniz oyun 
ve uygulamaya rahatlıkla erişmenize olanak tanıyor.

EĞLENCE DÜNYASI | PUBG: New State 
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