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| ÖNSÖZ

WINDOWS 11

T

eknoloji ile dolu bir ayı geride bıraktıktan sonra,
Kasım ayına “Merhaba!” diyoruz. 6 yıllık bir aradan sonra yeni işletim sistemiyle karşımıza çıkan
Microsoft, Windows 11 ile heyecan yarattı. Biz de
bu heyecanı, siz değerli okuyucularımızla paylaşıp, özel
bir dosya altında incelemeye karar verdik.

Kasım sayımızın Mobil Hayat köşesinde, Android kullanıcılarının yeni gözbebeği Android 12’yi araştırdık. Dünya ülkelerinin
iPhone cihazlarına olan ilgisi de bu ay Mobil Hayat köşemizin
başlıkları arasında. Her ay olduğu gibi yine sosyal medyanın
sevilen bir ismi ile teknoloji ve hayat üzerine keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik. Bu ayki konuğumuz Cemre Sıla Atılgan oldu.
Gezi köşemizde, kış kampı yapmak isteyenler için kapsamlı
bir rehber oluşturduk. Mutfakta Yaşam’da bu ay da birbirinden
lezzetli tarifleri bulmanız mümkün. Objektif köşemizde ise

Drone kullanımı ve sonbahar fotoğrafçılığı üzerine hazırladığımız makaleleri kaçırmamanızı öneririz.
Bilgisayar Dünyası’nın bu sayıdaki konukları 14 inç ve 16
inçlik yeni MacBook Pro modelleri oldu. M1 Pro ve M1 Max
işlemcilerle gelen bu cihazlar hakkında detaylı bilgiler aktardık.
Ayrıca bilgisayarda ikinci bir monitör kullanmak isteyenler için
kayda değer ipuçları paylaştık.
Mediatrend’in en renkli köşesi olan Eğlence Dünyası’nda ise
iki büyük yıldız karşımıza çıkıyor. İlki, bir video oyun efsanesi
olan GTA The Trilogy’nin yenilenmiş sürümü olan The Definitive Edition... İkinci olarak ise, son dönemi adeta kasıp kavuran
Squid Game dizisini sizler için inceledik.
Çayınız, kahveniz hazırsa teknolojiyle dolu bir serüvene
başlayalım…
MediaMarkt Türkiye
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KIŞ KAMPLARI HAKKINDA
BİLMENİZ GEREKENLER
Doğanın bağrında ruhunuzu tazelemenin, zihninizi boşaltmanın
ve tertemiz bir havaya uyanıp şehir yorgunluğunu üzerinizden
atmanın en güzel yollarından biri kamp kurmak olabilir. Ama
kış mevsiminde kamp yaparken dikkat etmemiz gereken
önemli detaylar var. Dondurucu soğuklarla ya da sel tehlikesi
yaratabilecek yağışlarla şaka olmaz.
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K

amp kurmaya kararlıysanız, bilmeniz gereken kurallar ve püf noktalar var. Bunlara dikkat etmeden,
önemli kuralları göz ardı ederek
kuracağınız bir kamp büyük sorunlara
neden olabileceği gibi, ciddi yaralanmalara veya hayati risklere kadar uzayabilecek tehlikeler de yaratabilir. Dolayısıyla,
kampçılıktan anladığınız sadece bir çadır
alıp yola çıkmak ise yazımızı dikkatli
okumanızı tavsiye ediyoruz.

Kıyafetlerinizi rulo biçiminde
sarın

Öncelikle kamp için yola çıkmadan önce
çantanızı düzgün hazırlamalısınız. Çünkü
çantanız, kamp boyunca ihtiyacınız olan
temel maddelere ulaşmak için tek fırsatını olacak. İyi bir kamp çantasına sahip
olmak önemli ama onu düzgün şekilde
doldurmayı bilmek, eşyalarınızı en az
hacim kaplayacak şekilde organize etmek
de çok önemli. Giyeceğiniz kıyafetleri,
yedek çamaşırlarınızı içinde hava boşluğu
kalmayacak şekilde rulo biçiminde sıkıca
sarmalı ve mümkünse çanta içinde açılmasına fırsat vermeyecek şekilde hafifçe
bağlamalısınız. Bu sayede çanta içinde en
fazla yer tutacak kıyafetlerinizin hacmini
çok düşürmüş olacaksınız.
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Konserveler hazır mı?

Yanınıza alacağınız yiyecek maddelerinin ise ya konserve olmasına ya da
buzdolabı dışında günlerce bozulmayacak
besinler olmasına dikkat etmelisiniz. Tabii
ki, çantada veya diğer taşıma alanlarında
ezilmemeleri de önemli.
Suyu ise mümkün olduğunca en son
noktadan temin ederek yanınıza alabilirsiniz. Çünkü su, bulunması kolay ama
taşıması ağır bir malzemedir. Kamp alanına
ulaşacağınız son köy alanından dahi su ve
yiyecek malzemeleri bulabilirsiniz. Dolayısıyla önceden taşımanız anlamsız olacaktır.

Taş düşebilir, ayı çıkabilir!

Çadırınızı kuracağınız alan ulaştığınızda
ise asıl deneyim gerektiren detaylara özen
göstermelisiniz. Çadırınızı kuracağınız son
noktayı eğer yanlış seçerseniz, uyurken
yaralanabileceğiniz, hatta hayatınızı kaybedebileceğiniz ciddi kazalar yaşanabilir.
Bu nedenle çadırınızı, üzerinden kayaların,
taşların, toprağın yuvarlanabileceği tepe
eteklerine kurarken çok dikkatli olmalısınız. Eğer bulunduğunuz düzlükte tepeden
yuvarlanmış gibi görünen iri ta parçaları
görüyorsanız, o taşlar muhtemelen siz
uyurken tepeden çadırınızın üzerine yuvarlanmaya devam edebilir.
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Dere ve akan su yakınına çadır kuracaksınız, yağmur mevsimleri veya karların
erime mevsimleri çok risklidir. Bu dönemlerde dereler hiç beklenmedik şekilde
aniden taşabilir ve bu taşkınlar dere yatağı
üzerinde metrelerce yüksekliğe çıkabilir.
Eğer yakınlarda derenin üzerinden geçen
bir köprü varsa, o köprü çevredeki halkın
onlarca yıllık deneyimleri ve yönlendirmeleri ile inşa edilmiştir ve derenin
köpürdüğü zamanlarda suyun üzerinde
kalacak şekilde konumlandırılmıştır.
Kuracağınız çadır, o köprünün düzeyinden aşağıda kalıyorsa ve derenin
taştığı anlarda suyun yayılabileceği bir
alanda yer alıyorsa, yağmurlu bir gecede
siz çadırdayken gelebilecek hırçın bir
sele kapılma riskiniz yüksektir. Bu riskle
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karşılaşmamak için çadırınızı köprüden
yukarıda bir konuma kurmak akıllıca bir
hareket olur. Ancak unutmamalısınız ki,
çevredeki tepelerden de akarak dereyle
birleşebilecek su akıntıları olabilir.
Bu tür su yolları sürekli her sene akan
su yüzünden izler bırakır. Bahar aylarında
acemi kampçılar bu yolları tepeden aşağı
inen patika yol sanabilirler. Oysa unutmayın ki, insanlar dik yokuşlardan tepe
tırmanmak yerine daha az eğimli yollar
oluştururlar. Dolayısıyla bu tür “patikalardan” da şüphelenmenizi öneririz.
Son olarak, yediğiniz yemeklerin artıklarını veya fazla kalan besinleri açıkta
bırakmamanız gerekiyor. Çöplerinizi
kamp alanından uzakta bir noktada depolamanız, yiyecek arayan vahşi hayvanla-

rın çadırınıza yaklaşmasını önleyecektir.
Maalesef, özellikle ayılar kendi hegemonya
alanlarına giren yabancı insanlara karşı
saldırganlıklarıyla bilinir. Dolayısıyla,
kampınızı kurmadan önce çevredeki
köylerden bölgedeki ayılar hakkında bilgi
almanız ve alanlarına girmeyecek şekilde
kamp kurmanız da akıllıca bir hareket olur.
Elbette kampta oluşan çöplerinizde eğer
doğada kaybolmayacak materyaller bulunuyorsa, bunları geri götürmek üzere özel
bir torbada saklamanızı da tavsiye ederiz.
Kampta dijital imkanlardan yararlanmak; telefon, tablet ve navigasyon cihazlarınızı şarj etmek istiyorsanız, güneş
enerjisiyle şarj cihazınızı ve full dolu şekilde çantanıza yerleştireceğiniz birkaç adet
powerbank getirmeyi unutmamalısınız.q
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Akıllı telefonlar için
yeni bir kilometre taşı:

Android 12
Google, 2007 yılında
piyasaya çıkan günümüzün
ilk akıllı telefonu iPhone 2G
sonrası, kendi akıllı telefon
ekosistemini oluşturmak için
yola çıktı. Ancak teknoloji
devi, Apple’dan farklı olarak
bir akıllı telefon geliştirmeyi
tercih etmedi. Google bunun
yerine kendi işletim sistemini
gelişltirmeyi ve bu işletim
sistemi etrafında şekillenen
bir akıllı telefon ekosistemi
oluşturmanın peşine düştü.
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G

oogle’la Android yolculuğuna
bereber çıkan HTC, eski günleri
ararken Samsung ise halen zirvede
kalmaya devam ediyor. Android
ise 2008’den bu yana yani 13 yıl içinde
büyük bir değişim gösterdi. Google’ın
Android 5 Lolipop ile başlayan materyal
tasarım arayışı ise Android 12 ile birlikte
en minimal haline kavuşmaya hazırlanıyor.
Ancak bu minimal tasarımın arkasında
büyük bir değişimin sinyalleri yatıyor.

Android 12 ve öne çıkan
özellikleri

Google, her Android sürümüyle birlikte daha sade bir tasarıma, daha güvenli
ve daha stabil bir işletim sistemine geçiş
yapıyor. Şimdiye kadar elimize geçen
özelliklere bakılırsa Google uzun süredir
hiç bu kadar büyük bir değişiklik yapmamıştı. Aslında ilk büyük değişim hamlesi
Android 5 Lolipop’tu. Lolipop’ta tasarım
dilini değiştiren Google şimdi ise tasarım,
yazılım, güvenlik ve aklınıza gelebilecek
her alanda büyük değişimler yaptı.

Android 12 tasarımı ve yeni
kullanıcı arayüzü

Google, Android 12 ile birlikte çok daha
kullanıcı dostu bir tasarım diline geçiyor.
Material You adlı bu yeni tasarım, adın
da anlaşılacağı gibi çok daha esnek bir
kişiselleştirme imkanı tanıyor. Materyal
tasarımın çok daha yumuşak hatlar sahip
olan bu yeni hali ilginç özelliklere sahip.
Android 12’de bir duvar kağıdı seçtiğinizde sadece kendi tarzınıza uygun bir Android
12 duvar kağıdı şeçmiş olmuyorsunuz. Ayrıca duvar kağıdının rengine göre değişen bir
tema da karşımıza çıkıyor. Yine Android 12
ile çok daha yumuşak geçiş animasyonları
da kullanıma sunulacak. Bu da yeni işletim
sisteminin sade yapısını pekiştiriyor. Bu
yumuşak geçişlerin arkasında ise çok daha
hızlı çalışan geçiş animasyonlarının payı
büyük. Bu hızlı geçiş ve gözü yormayan
yumuşak geçişler kullanıcı tarafında yapılan
en önemli yeniliklerden biri.
Google, Nexus telefonlarla başlayan akıllı
telefon yolculuğuna 2016 yılında Pixel adıyla
devam etti. Teknoloji devi, Android’in en saf
halini her zaman kendi akıllı telefonlarıyla
kullanıcılara sundu. İşte Android 12’de bu
anlamda en saf hali ve tasarımı ile Pixel 6
serisinde karşımıza çıkacak.

14 | www.mediamarkt.com.tr
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Kullanıcı arayüzünde yapılan değişikliklerle bildirimlerim balonları
yeni bir tasarım ve işlevsellik
kazanıyor. Buna göre bildirimler artık çok daha ayrıntılı bir
şekilde karşınıza çıkacak. Hangi
uygulamadan gelirse gelsin, uygulamaya gitmeden bildirimin tüm
içeriğini görüntülemek mümkün
olacak. Aslında bunu WhatsApp gibi
bazı uygulamalar hali hazırda sunuyordu. Yine bazı markaların arayüzleri de
bu desteği kullanıcıya veriyordu. Ancak
saf Android sürümünde bu özelliğin gelmesi tüm Android dünyasının bu yeniliği
benimsemesini sağlayacak.
Bu bildirim balonları, Material You
tasarım diliyle birlikte çok daha yuvarlak
hatlı bir tasarıma da kavuştu. En büyük
değişimlerden biri ise Android 12 ile birlikte karşımıza çıkan yeni kontrol merkezi. Aslında bu iOS’ta karşımıza çıkan ve
Xiaomi, Oppo gibi marklarını arayüzüne
uyguladığı kontrol merkezinden biraz farklı. Google, bu kontrol merkezini bildirim
penceresi ile birlikte sunuyor.
Bildirim penceresini açarken klasik
Android kısayollarından daha farklı bir
yapı karşımıza çıkıyor. Daha büyük simgeler, menünün genişlemesi bu anlamda
Android dünyasının da kontrol merkezine
kavuşmasının habercisi. Tabii ki bu yeni
Android kısayollar menüsü, iOS kontrol
merkezi kadar işlevsel görülmüyor.
Kontrol merkezi dışında yapılan en büyük değişiklik ise evrensel arama özelliği.
Android telefonlarda bazı ayarlara ulaşmak
ve o ayarları bulabilmek oldukça meşakkatli. Android 12 ise evrensel arama ile bu
soruna çözüm getirdi. Arama çubuğuna
aradığınız ayarı yazdığınızda kolayca
bulabiliyorsunuz. Ayara girdiğinizde de
aradığınız başlık vurgulanıyor. Böylece
Android içinde kaybolmadan bu ayarlara
ulaşmak mümkün.

Android 12 ile daha iyi
performans ve güç verimliliği

Google, Android 12 ile daha stabil bir
işletim sistemi geliştirdi demiştik. İşte
Google bu savın altını dolduracak performans ve güç verimliğine ilişkin verileri de
açıkladı. Bildiğiniz gibi günümüz akıllı
telefonları her sene çok daha güçlü işlem-

cilere sahip
olsa da, bu işlem yükünü kaldırabilecek hafif ve
akıcı bir işletim sistemi günümüzün olmazsa
olmaz şartlarından biri.
Google Android 12 ile çekirdek sistem hizmetleri için
gereken CPU süresini yüzde 22
azalttığını açıkladı. Yine sistem
sunucusu tarafından büyük çekirdeklerin kullanımı ise yüzde
15’e kadar azalttığı iddiasında.
Bu ana çekirdeğin yükünü azaltan çalışmalar ise pil ömrünü
önemli oranda iyileştirebilir.
Android 12 bu anlamda
pil ömrünü uzun yıllar koruyabilmek için de bir dizi
özellik sunuyor. Uzun süre
şarja takılı kalan akıllı telefon, yüzde 80 şarj sonrası
enerji alımını durduracak. Yine aşırı ısınmış
olan akıllı telefonunuzu
şarja taktığınızda da
Android 12 şarj hızını
düşürüyor. Böylece
Google, telefonların
hem gün içi batarya
kullanımını iyileştirmeyi hem de
batarya kullanım sürelerini
uzatmayı planladı.
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Android 12 ve gizlilik

Google, Apple’ın iOS 15 gizlilik kararları
kadar olmasa da uzun süredir beklenen
uygulama izinlerini belli bir panoda görme
imkanı ile geliyor. Artık hangi uygulamanın hangi izni kullandığını gizlilik panosu
üzerinden görmek mümkün. Her ne kadar
heyecan verici bir özellik olsa da hali hazırda birçok Android arayüzü bu uygulama
izinlerini kontrol edildiği bir panoya sahip.
Android 12 ayrıca izinler için daha özel
kararlar almanıza da imkan tanıyacak.
Buna göre bir uygulamanın tam konum
erişimi yerine genel bir konum erişimi kullanmasını ayarlayabileceksiniz. Mesela bir
hava durumu uygulamasının tam konum
erişimi yerine genel konumu kullanması
uygulamanın doğru çalışması için yeterli.
Yine aynı anda kamera ve mikrofon izni
kullanan uygulamanın izinlerini geçici
bir süre kapatmanız da artık mümkün.
Android 12 yine arayüzlerin sunduğu
kilitli klasör özelliğini de kullanıcılara sunacak. Dediğimiz gibi bunun saf Android
için gelmesi önemli. Böylece arayüzlerin bu
tür özellikler için ekstra çaba göstermesi
ve yer kaplamasının da önüne geçiliyor.

Android 12 ve ilginç özellikleri

Google, Android 12 ile birlikte bir çok
farklı özellik sunmanın peşinde. Bu özelliklerden en ilginç olanları bir araya getirdik. Android 12, kendi kendine dönen ve
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kullanıcıları çıldırtan ekranlara bir son
vermeyi planlıyor. Buna göre kullanıcının
pozisyonunu algılayan yapay zeka, ekranı
ona göre ayaralayabilecek. Tabii ki ekran
döndürmesini kapatıp bu ayarı manuel
yapmaya devam da edebilirsiniz.
Android 12 ilginç özelliklerinden bir
diğeri ise artık ekran görüntüsü almanın
daha kolay hale gelmesi. Buna göre Android sonunda kaydırma hareketi ile kolayca
ekran görüntüsü alma desteği sunacak.
Android 12 ile karşımıza bir Oyun
Panosu çıkıyor. Aslında Android akıllı
telefon üreticilerinin hemen hepsinde olan
bu özellik artık stok Android ile karşımıza
çıkacak. Buna göre oyun sırasında FPS
görme imkanı, rahatsız etme tuşu, ekran
görüntüsü alma gibi temel oyun panosu
öğeleri yer alıyor.
Bu Oyun Panosu YouTube hesabınızda
canlı yayın açmanızı sağlayacak bir tuşla
geliyor. Ancak YouTube canlı yayın için
en az bin aboneye ihtiyacınız var. Bu anlamda da herkese hitap etmeyen bir tuş.
Android 12 ile gelen bir diğer ilginç
özellik ise Wi-Fi parola paylaşma imkanı.
Bildiğiniz gibi Android yakındakilerle
paylaş adlı yeni bir özelliğe sahip. Android 12 ile yakındakilerle paylaş özelliği
sayesinde Wi-Fi parolanızı paylaşmanız
mümkün hale gelecek.
Android 12 Live Spaces adlı yeni bir
widget ile karşımıza çıkıyor. Aslında

hava durumun, yaklaşan toplantı ve etkinliklerle ilgili anlık bilgi veren basit bir
widget. Buna karşın oldukça kullanışlı
gibi görünüyor.
Android 12 aynı zamanda yeni bir güvenlik merkezi ile geliyor. Telefonumu
buldan, cihazın virüslere karşı korunmasına kadar birçok güvenlik önlemi bu
merkezden kontrol edilecek.

Android 12’nin arayüzlerde var
olan özellikleri sunması neden
önemli?

Android 12 için gelen birçok özellik aslında son iki yıldır MIUI, ya da Samsung
One UI gibi arayüzlerde hali hazırda yer
alan özellikler. Kullanıcılar ise bu nedenle
Android 12 ile gelen bu özellikleri yeterince önemli olarak algılamıyor. Ancak
Android’de yer almayan bir özellik arayüze eklendiği zaman bu işletim sistemi
üzerine daha fazla yük bindiriyor.
Android 12’nin hali hazırda ekosistemde
yer alan bu özellikleri karşılaması ise bu
yükü ortadan kaldırması açısından
önemli. Yani artık arayüz yazılımları ekran görüntüsü için
kaydırma yapmak için ayrıca
bir kod yüküne ihtiyaç duymayacak. Bu da Android
12 tabanlı arayüzlerin
çok daha hızlı ve stabil
olmasını sağlayacak.
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EN ÇOK iPHONE
KULLANAN ÜLKELER
Merakla beklenen iPhone 13 serisi geçtiğimiz eylül
ayında düzenlenen Apple etkinliğinde tanıtıldı. Özellikleri
ve performansı ile dikkat çeken telefonlar, çıktığı gibi
kullanıcıların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldı. Hatta bazı
ülkelerde telefonu satın almak isteyen kullanıcılar 3-4 haftalık
bekleme listeleri ile karşı karşıya kaldı. Peki bu durumun
suçlusu sadece çip krizinden kaynaklanan stok sıkıntıları mı?
18 | www.mediamarkt.com.tr
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D

ünya çapında ciddi bir kullanıcı kitlesi
bulunan Apple, faaliyet gösterdiği bütün
ülkelerde her yıl milyonlarca cihaz satıyor.
Ayrıca şirketin kullanıcıları yeni bir telefona
geçecekleri zaman genellikle bir başka iPhone tercih
ediyorlar. Bu durum kullanıcıların yeni ürünlere
olan taleplerini etkiliyor. Peki hangi ülke, ne kadar
iPhone kullanıyor?

En çok iPhone kullanan ülke Çin

Gerek nüfusu gerekse yıllar içinde inanılmaz oranda
ilerleyen teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken Çin,
her ne kadar ABD ile özellikle ‘Huawei’ konusunda
sorun yaşasa da Apple tutkusundan vazgeçmiyor.
Yapılan araştırmalara göre Asya ülkesi, 228 milyon
ile en çok iPhone kullanılan ülkeler listesinde birinci
sırada yer alıyor.
Apple’ın anavatanı ABD ise en çok iPhone kullanılan ülkeler listesinde 120 milyon kişi ile ikinci
sırada yer alıyor. İlk bakışta Çin’in gerisinde gibi
gözüken bu sayı, nüfusa orantılandığı zaman çok
da mantıksız değil. Asya ülkesinde yaşayan kişi sayısı 1.5 milyara yakından ABD’de ise 300 milyon.
Ayrıca Amerika’daki kullanıcılar telefonlarını çok
daha hızlı yenileme eğiliminde.
Listenin üçüncü sırasında ise Almanya geliyor.
Nüfusu 83.24 milyon olan Avrupa ülkesi, 38 milyon
kullanıcı ile dünyada en çok iPhone tercih eden ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Ancak yoğun
talebe rağmen Android kullanıcıları hala ülkede
çoğunluğu oluşturuyor. Bu durumun ilerde değişip
değişmeyeceği ise merak konusu.
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CEMRE SILA ATILGAN
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
Cemre Sıla Atılgan…
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Cemre Sıla Atılgan’ı tanıyabilir miyiz?
Teknoloji ile yollarınız nasıl kesişti?
Ben Cemre Sıla, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği ve Makina
Mühendisliği okudum. Şu an ise bir özel
şirkette sürdürülebilirlik mühendisliği
yapıyorum. Kimseyi genelde inandıramasam 25 yaşındayım. İzmir’de doğdum
büyüdüm. Kütüğüm İzmir’de olmadığı
için bazen İzmirliyim dediğimde kızsalar
da bence İzmirliyim. (Gülüşmeler)
Teknolojiye gelecek olursak, dürüst
olmak gerekirse, teknoloji yaşadığımız
dönemden kaynaklı hayatımızın merkezinde olmasaydı ben ona ulaşmak için
çok çabalayanlardan olmazdım. Bizler
büyürken, şu an büyüyen nesil gibi direkt
teknoloji ile büyümedik aslında. Daha
ihtiyacımıza yönelik olarak teknoloji
ile iç içeydik. Bizim evimize bilgisayar
girdiğinde 6. sınıftaydım, masaüstü bir
bilgisayardı ve babamın çalışma odasında dururdu, ödevlerim dışında çok fazla
açmak ve kurcalamak aklıma gelmezdi
açıkçası. Sonra bir anda teknoloji hızlandı
ve bizim onu hayatımıza almamızı beklemeden hayatımızın her alanında var oldu.
Eski Sıla ve şimdiki Sıla’ya bakıyorum da
aralarında merak farkı aslında çok yok,
hala ihtiyaçlar doğrultusunda bir ilişkimiz
var teknoloji ile.

Endüstriye alanda yapılan değişimler ile
mesleki olarak haşır neşirdim fakat bireysel
hayatlarımızda atılabilecek adımların hiç
de zor olmadığını keşfettim bu kısa sürede. Döndüğümde ise yavaş yavaş artmaya
başlamış olan bilincimi, okumalar ile destekledim, okuduklarımı ve öğrendiklerimi
hızlıca hayatıma entegre etmeye başladım.
Okudukça daha çok öğrendim öğrendikçe değiştim ve çevremdekilere öğrendiklerimi aktarmaya başladım. İşte o zaman
fark ettim ki bu bilgileri ve hayatımda ki
adımları ne kadar çok kişi ile paylaşırsam
o kadar hızlı değişimi yakalayabiliriz.
Fakat cesaretim yoktu, sosyal medyadan
korkuyordum. Her gün yakın arkadaşıma,
kardeşime ve erkek arkadaşıma yapmak
istediklerimi anlatıp, hiçbir şey yapmıyordum. Ve bir gün o “HADİ!” geldi... Erkek
arkadaşım, “artık bir şeyler yapmanın
zamanı geldi, sadece fikir ile bir yerlere
ulaşamazsın” dedi. O gün kardeşime ve
yakın arkadaşıma gittiğimde ise olardan
da aynı tepkiyi aldım ve ilk postum için
hazırlık yapmaya başladım.

Instagram’da pek çok fenomenden
farklı olarak çevre ve sürdürülebilirlik
konularında paylaşım yapmaya özen gösteriyorsunuz. Bu alanda farkındalığınız
nasıl oluştu ve bunu insanlara aktarmaya
nasıl karar verdiniz? Takipçilerinizden
gelen yorumlar ne yönde?
Aslında bakarsanız ailemden kazandığım alışkanlıklarım, hep beni doğala
iten davranışlar olarak yansıdı hayatıma,
tabi buna küçük bir ilçede büyümemin
de katkısı vardır. Fakat zaman geçtikçe
büyümenin ve gelişen dünyanın da bizlere sundukları ile aslında hepbirlikte
(toplum olarak) birçok alışkanlığımızı
yalnızca tüketim odaklı şekillendirmeye
başladığımızı düşünmekteyim.
Benim bu durumun iyiye gitmediğini
fark etmemde ise mesleğimin ve İstanbul
gibi büyük bir şehirde yaşamaya alışmamın etkisi çok büyük. İstanbul’un bende
yarattığı büyünün etkisi geçmeye başladıkça
hayatın yalnızca tüketerek var olmamak
olduğu hatırlamaya ve büyürken edindiğim
davranışlarıma yeniden dönmeye başladım. Okul hayatım boyunca gördüğüm
ve edindiğim bilgiler ise bu farkındalığımı
her geçen gün arttırdı. Sonra bir Almanya
maceram oldu ve 3 ay bana çok şey kattı.
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Sosyal medyada etki alanınızı her
geçen gün genişletmeye devam ediyorsunuz. İleriye yönelik hedefleriniz neler?
Sürdürülebilir yaşam ya da kişisel içeriklerinizi başka mecralara da taşımayı
düşünüyor musunuz?
Sosyal medya da var olmak beni tahmin edemeyeceğiniz kadar mutlu ediyor.
Çünkü her gün aldığım ve bazen dönemediğimde çok üzüldüğüm harika mesajlar
alıyorum. Bu mesajların içerikleri ise her
gün daha çevreci bir yaşam için bireysel
hayatlarında kendisinin en iyisini deneyen insanların keşfettiği adımlar ve
mutluluklar ile dolu. Hep şunu söylüyorum... Ben yapabildiklerimi aktarmaktan
hiç sıkılmayacağım. Çok iyi yaptıklarım
da olacak belbet belki hiç yapamadıklarımda, fakat her gün yapabildiğimin
en iyisini yapmak için çabalayacağım ve
bunlardan biri de fazladan bir kişiye daha
ulaşmak. O nedenle yapabildiğim kadar
çok mecrada farkındalık oluşturabilmek
ve fazladan bir kişiye daha ulaşabilmek
için yer almak istiyorum. Farklı projeler,
iş birlikleri, etkinlikler hepsinde yer almak öğrenmek, paylaşmak ve daha iyisini
yapmak çok istiyorum.
Tanınan bir isim olarak teknolojinin
size sunduğu avantajlar ve dezavantajlar neler?
En büyük avantajı aslında kişilere ve
bilgiye ulaşmak. Bir tuş ile değişen dünyanın gerisinde kalmayıp bilgiye ulaşabiliyorum. Bu bana hem mesleki hem sosyal
olarak çok artı sağlıyor. Sosyal medyayı ve
teknolojiyi yeniyi ve iyiyi keşfetmek için
kullanıyorum. Tabi iyi herkes için farklı

26 | www.mediamarkt.com.tr

bir anlam ifade edebilir burada benim
filtrelerimden geçen ve beni her gün daha
çevreci bir hayata yönlendirebilecek iyiden
bahsediyorum.
En büyük dezavantajı ise aslında yanlış
anlaşılmak. Ben bu yolculukta mükemmel
ve net çizgileri olan biri değilim. Öğrenen ve gelişen biriyim ve bu bireysel bir
yolculuk. Fakat sosyal medya bazen bunu
anlayamıyor ne yazık ki. Paylaşımınız ve
fikirleriniz sonuçta bireysel ama kişiler
bazen kendi yolculuklarınının başkalarınınki ile aynı olmasını bekliyor ve baskıcı
bir dille bunu aktarıyor. Oysa ben şuna
inanırım birine neyi nasıl yapacağını
göstermeden önce nedeni onu o şekilde
yaptığınızı anlatmalısınız ve o kşiye kendi
nedenini bulmasında yardımcı olmasınız.
Bir de çıkıp böyle hiç utanmıyor gibi
videolar çektiğime bakmayın, beni severek
izleyen biri ile denk gelince aşırı utanıyorum ve bazen nasıl ya diyip ben bile o
kadar kişiye ulaştığıma inanamıyorum.
Akıllı telefonunuzda en sık kullandığınız 3 uygulama ve özellik hangisidir?
Sanırım birçok insan ile çok benzerdir
benim kullandığım uygulamalar da... Tabi
ki ilk sırada Whatsap var, tüm lietişimi
neredeyse oradan sağlıyorum. İkinci sırada
Instagram yer alıyor çünkü artık sosyal
medyada ürettiğim içerikler hayatımın
bir parçası, üç ise zaman zaman değişiyor
olabilir ama sanırım kullandığım edit
uygulaması olan PremierRush bu sıra
için uygun. En çok kullandığım özellik
ise telefonumun kamera özellikleri, ayrı
bir çekim ekipmanım yok ve tüm çekimlerimi telefonum ile gerçekleştiriyorum.
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WINDOWS 11 İLE
GELEN YENİLİKLER
2015 yılında hayatımıza giren Windows 10 ile
bugüne kadarki en iyi deneyimi kullanıcılarına sunan
Microsoft, aradan geçen 6 yılın ardından yeni bir
sürüm ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haziran ayında
tanıtılan Windows 11, 5 Ekim itibariyle indirilebilir
duruma geldi. Pek çok PC kullanıcısı bu haberi
heyecanla karşılarken, bazıları ise tereddütte kaldı.
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H

ali hazırda Windows 10’dan memnun olan kullanıcılar, yeni işletim
sistemine geçmek için bir neden
bulamadı. Ancak Microsoft’un
yeni sürümü pek çok farklı özellik ile karşımıza çıkıyor. İşte karşınızda Windows
11’in sunduğu yenilikler…

Tasarımsal yenilikler

Bir önceki nesle kıyasla tasarımsal
anlamda ciddi değişiklikler ile gelen
Windows 11, en çok da ikonik “Başlat”
menüsünün yerinin değişmesi ile dikkat
çekiyor. Menüyü standart sol alt köşedeki
pozisyonundan biraz daha ortaya yerleştiren Microsoft, aynı zamanda Windows
8 ile hayatımıza giren “canlı kutucuklar”
özelliğine de veda ediyor. Bunun yerine
Android’e benzer bir menü tasarımı bizleri karşılıyor.
Yeni sürüm ile verimliliği de artırmak
isteyen Microsoft, daha kullanışlı bir çoklu
pencere sistemi sunuyor. Aynı zamanda
çok daha verimli bir çoklu pencere sistemi ve yenilenen karanlık mod desteğine
ek olarak, geliştirilmiş bir arama çubuğu
karşımıza çıkıyor. Uzun süredir kullanılan
keskin köşeli tasarımdan vazgeçen şirket,
Windows 11’de daha yuvarlak ve modern
bir tasarım tercih etmiş.

Performans ve verimliliği
artıracak

İşletim sisteminin tanıtıldığı günden
bu yana performansa vurgu yapan Microsoft, güncellemeler için özel bir çalışma
yürüttü. Bunun sonucu olarak Windows
11 güncellemeleri, bir önceki sürüme
kıyasla yüzde 40 daha küçük boyutlara
sahip olacak. Böylelikle çok daha hızlı
inecek dosyalar, arka planda güncelleme
özelliği sayesinde işinize engel olmayacak.
Tıpkı Android ve iOS gibi Widget desteği kazanan Windows 11, aynı zamanda
yapay zeka desteğine de sahip. Bu sayede
işletim sistemi sizin için kişiselleştirilmiş
bir akış ekranı oluşturacak ve verimlilik
sürenizi artıracak. Tablet moduna da veda
eden Microsoft, onun yerine dokunmatik
ekran fonksiyonlarını Windows’a direkt
dahil etti.
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Xbox desteği ve oyunlarda
otomatik iyileştirme

Sık sık oyunculara verdiği destek ile
gündeme gelen Microsoft, Windows 11
ile Xbox fonksiyonlarını artıracak. Bu
sürüm ile hayatımıza giren araçlar sayesinde işletim sistemi, oyunlarda otomatik
bir optimizasyon yaparak mümkün olan
en iyi performansı sunmanızı sağlayacak.
Şirketin asıl sürprizi ise otomatik HDR,
Uyumlu bir monitörü olan her kullanıcı,
DirectX 11 ve DirectX 12 oyunlarında
yüksek dinamik aralık (HDR) teknolojisinin tadını çıkaracak.
Ayrıca oyunlara ve hız ve performans
güncellemesi sunan işletim sistemi, daha
önce Xbox Series X / S’te karşımıza çıkan DirectStorage’ı Windows’a getirdi.
Bu durum, Windows 11’de oyun yükleme sürelerini hızlandırmayı ve NVMe
sürücülerin gücünü en verimli şekilde
kullanmayı amaçlıyor.

Yenilenen Windows Store ve
Android uygulama desteği

Windows 11’deki en büyük değişikliklerden biri ise yeni mağaza oldu. Baştan
aşağı yenilenen Windows Store, hem Xbox
uygulamasını içine dahil etmesi hem de
yeni Android uygulama desteği ile dikkat
çekiyor. Kullanıcılar bu sürüm ile tıpkı
telefonlarında olduğu gibi herhangi bir
ücretli ya da ücretsiz mobil uygulamayı
bilgisayarlarında kullanabiliyor. Böylelikle
mağaza kütüphanesi neredeyse sonsuz
şekilde genişlerken, emülatör ile uğraşma
gibi bir zorunluluk kalmıyor. Oldukça
etkileyici özelliklere sahip olan Windows
11’in bu yeniliklere rağmen eski sürümün
başarısını yakalayıp yakalayamayacağı ise
merak konusu.
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WINDOWS 11 VS
macOS MONTEREY:

HANGİSİ
DAHA İYİ?

Windows 11, geçtiğimiz ay
başı herkes için indirmeye
sunuldu. macOS Monterey
ise çıkalı henüz birkaç gün
oldu. Özellikle Microsoft
tarafında büyük bir beklenti
oluşturan Windows 11,
Apple’ın neredeyse her
yıl çıkardığı yeni işletim
sistemlerinin yenisi ile
nasıl yarışacak? Windows
11 ile macOS 12 Monterey
arasındaki farkın ne
olduğuna bir göz atalım.
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W

indows 11, halihazırda Windows
10 kullananlar için ücretsiz bir
yükseltme olarak sunuldu. Üstelik Microsoft, bu yükseltme için
bir son tarih de belirtmedi. Bu da Windows
10 kullanıcılarının sistemlerini şimdilik sorunsuz ve uzun bir şekilde kullanabileceği
anlamına geliyor. Ancak yeni bir bilgisayar
alırsanız OEM olarak Windows 11 lisansı
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ile gelecek. Bu da tabi ki satın alınan cihazın
fiyatında lisansın ağırlığını hissettirecek. Bu
durumun yanı sıra bir de kısıtlamalar var
tabi ki. Microsoft’un Windows 11 betasından bugüne kadar eleştirildiği bir konu olan
TPM 2.0 yongası zorunluluğu ve DirectX 12
uyumlu bir grafik kartı gereksinimi kullanıcıları oldukça kısıtlıyor.
Apple tarafına geçtiğimizde çok daha
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rahat bir yükseltme adımı ile karşılaşıyoruz.
Zira Apple, herhangi bir Mac kullanıcısından yeni işletim sistemlerine geçişte ne bir
şart ne de bir son tarih açıklıyor. Son 6 yılda
onlarca Mac mini, MacBook Pro, iMac ve
MacBook Air sunuldu ki, bunların geneli
yeni macOS 12 güncellemesini de destekliyor. Bu açıdan bakıldığında Apple’ın çok
daha önde olduğunu söyleyebiliriz.

Gereksinimler

Windows 11’e yükseltme yapmak için
8. Nesil Intel işlemciniz olması gerekiyor.
macOS Monterey ise Apple Silicon ve Intel işlemcili Mac’leri destekliyor. En eski
macOS desteklenen cihaz 2013 Mac Pro...

Tasarım ve tema

macOS Monterey’deki tasarım ve tema,

önceki sürümlerde olduğu gibi çok büyük
bir değişim içermezken, tasarımında en
büyük değişikliği Windows 11 yaptı. Windows 11’de bazı güzel tasarım özellikleri
geliyor. Window 11, üretkenliği artırmak
ve yaratıcılığı teşvik etmek için tasarımı ve
kullanıcı deneyimini basitleştirdi. Birçok
simge daha samimi bir görünüm için yeniden tasarlandı ve artık daha zarif gözüküyor.

Başlat Menüsü, Görev Çubuğu
ve Dock

Bir PC’de başlangıç menüsü uygulamalara, ayarlara ve dosyalara erişeceğiniz en
kolay yer. Bu nedenle yeniden tasarlanan
Görev Çubuğu tüm bunları daha temiz
ve daha sezgisel bir arayüzde kullanıcıya
sunuyor. Yeni başlat düğmesi ve görev çubuğundan her sese, yazı tipine ve simgeye
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kadar her şey, kullanıcıyı kontrol altında
tutmak ve rahat bir his vermek için özenle
yeniden tasarlanmış.
MacOS’ta ise Dock’ta ayrıca İndirilenler,
Çöp Kutusu, simge durumuna küçülttüğünüz her şey ve Mac’inizde yüklü olan tüm
uygulamaların bir özeti olan LaunchPad
kısayolları bulunur. Karşılaştırıldığında,
Görev Çubuğu daha az dağınık görünüyor, ancak Windows kullanıcılarının
yükledikleri her şeyi görebilmeleri için
sabitlenmiş uygulamaları ve Tüm Uygulamalar bölümünü içeren başlangıç
menüsüne erişmek için Windows’ta Görev Çubuğu içindeki başlangıç menüsü
simgesine tıklamak gerekli.
Ancak macOS Monetary, önceki güncellemede olduğu gibi herhangi bir görsel
yenilemeye eşlik etmiyor. Esas olarak
macOS Big Sur sürümünde elde ettiğiniz
deneyim bu sistemde de mevcut. Farklı
olarak, Dock’un duvar kağıdının rengini benimseyeceği birleşik bir uygulama
simgesi ve şekli görülecek.

Çoklu Görev

Her iki sistem arasındaki en büyük fark
burada karşımıza çıkıyor. Çoklu görev,
Windows 11’de macOS Monterey’den daha
iyi çalışıyor. Microsoft, Windows 11’de
pencere döşeme ve çoklu görev çalışma
yöntemlerini geliştirdi. Bunlar, pencerelerinizi düzenlemenize ve ekran alanınızı
optimize etmenize yardımcı olmak için
tasarlanmış yeni özelliklerdir, böylece
görsel olarak temiz bir düzen sağlar.
Bazen, çoğu zaman bir uygulamanın
açık olmasını isteriz, ancak sadece açık
olması yeterli değildir. Slack’teki bir mesajı
veya önemli bir e-postayı kaçırmamak
için onu görmeye hazır olmak istersiniz.
macOS Monterey kullanıyorsanız FaceTime ve iMessage gibi sohbet uygulamaları alacaksınız. Facetime ve iMessage,
macOS Monterey’deki birçok yeni özelliğe
sahip. Belirli Mac modellerinde aramalar
sırasında ekranınızı paylaşma ve uzamsal
ses ile ses yalıtımı desteği için değiştirme
özelliğine sahipler. Izgara görünümü, M1
Mac’e özel portre modu ve Windows ile
Android’deki herkese FaceTime toplantı
bağlantısı gönderebilme özelliği bu özellikleri sınırlar.
İki işletim sistemi arasındaki farkların
büyük bir özeti anlattığımız gibi. Tabii ki
birçok açıdan halen değerlendirilebilir.
Windows 11’in daha büyük bir kitleye
hitap ettiğini ancak macOS’un da özellikle
Apple ekosistemi kullananlar için bir vazgeçilmez olduğunu belirtmekte yarar var.
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WINDOWS 11 İLE
KULLANABİLECEĞİNİZ
EN İYİ PC’LER
Microsoft’un yeni işletim sistemi
Windows 11, 5 Ekim’de resmen genel
kullanıma açıldı. Haziran ayında
tanıtılan ve ilk etapta Insider programı
kapsamında sınırlı sayıda kullanıcı
tarafından test edilen işletim sistemi,
aylar süren test aşamasından nihayet
kararlı sürüme ulaştı.

B

ilindiği üzere Microsoft, PC’lerin Windows 11’i çalıştırabilmesi
için bazı gereksinimleri şart koşuyor. Bu nedenle kullanıcıların
büyük bir kısmı halihazırda kullandıkları veya satın almak istedikleri PC’lerin yeni işletim sistemi ile uyumlulukları konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Biz de siz değerli okuyucularımız için
Windows 11 ile kullanabileceğiniz en iyi PC’leri bir araya getirdik.
Ancak ilk önce Windows 11 sistem gereksinimlerine bir göz atalım.
İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli,
uyumlu bir 64 bit işlemci
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB veya daha fazla
Sistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikli
TPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0
Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya
üzeri ile uyumlu
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Lenovo IdeaPad 3 15.6 inç

Ülkemiz de dahil tüm dünyada artan fiyatlar
nedeniyle Windows 11 uyumlu cihaz bulmakta
bir noktada oldukça zorlaşıyor. Ancak Lenovo
IdeaPad 3 ile hem uygun fiyatlı hem de Windows 11 uyumlu bir PC alabilirsiniz. 15.6 inç
büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü TN panelle gelen dizüstü, gücünü dört çekirdek ve
sekiz izlekten oluşan Intel Core i5-10210U
yonga setinden alıyor. Bu işlemci 1.6 GHz
temel hız sunarken, turbo hız ile 4.2 GHz
seviyelerine çıkabiliyor.
8 GB DDR4 bellek ve 256 GB SSD
ile gelen IdeaPad 3, 2 GB GDDR5
NVIDIA GeForce MX130 grafik kartını bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda
bataryası da kesintisiz
6 saatin üzerinde bir
kullanım sunuyor.
Ürünün fiyatı ise
6.999 TL seviyelerinde.

Acer Nitro AN15-55

Windows 11 uyumluluğunun yanı sıra oyun
odaklı bir PC isteyen kullanıcılar için adeta
biçilmiş kaftan olan Acer Nitro AN15-55, 15.6
inç çözünürlüğünde Full HD çözünürlüğe sahip
IPS panelle karşımıza çıkıyor. 144 Hz yenileme
hızı ve 3 ms tepki süresi sunan paneli ile akıcı
bir oyun deneyimi yaşatıyor.
Gücünü dört çekirdek ve sekiz izlekten oluşan
Intel Core i5-10300H yonga setinden alan dizüstü,
2.5 GHz temel frekans ve 4.5 GHz turbo hızlara
sahip. Cihazda 8 GB bellek ve 512 GB NVMe
SSD bulunurken, RAM tarafında 16 GB’ye kadar yükseltme mümkün. Bunun yanı sıra 4 GB
GDDR6 Nvidia GeForce GTX1650 Ti grafik kartı
ile üst düzey oyunları kasma ve donma olmadan
oynanabiliyor. Ürünün fiyatı ise 9.599 TL.

Huawei MateBook D15

Listemizin ilk sırasında Huawei’nin popüler
dizüstü bilgisayarlarından MateBook D15 bulunuyor. 15.6 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğe
sahip IPS panelle kullanıcı karşısına çıkan dizüstü,
gücünü dört çekirdek ve sekiz izlekten oluşan Intel
Core i5-1135G7 işlemcisinden alıyor. 2.4 GHz temel
frekans sunan bu işlemci, turbo hız ile 4.2 GHz seviyelerine kadar çıkıyor.
8 GB DDR4 bellek ve 512 GB M.2 NVMe SSD ile gelen
MateBook D15, bağlantı noktası tarafında da USB-A
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3.0x1,USB-A
2 .0 x 2 ,USB - C x1,
HDMI x1 girişlerine sahip. Buna ek olarak cihazda
dahili 4 GB Intel Irıs Xe Graphics grafik kartı mevcut. Aynı zamanda bataryası yaklaşık 10 saat kadar
gidebilen cihaz, Windows 11 sistem gereksinimlerini
kolaylıkla karşılıyor. Ürünün fiyat etiketi ise 7.999 TL.
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EVDEN ÇALIŞANLAR
İÇİN VERİMLİLİĞİ
ARTIRACAK
TEKNOLOJİLER
Son iki yıldır devam eden pandemi süreci bir
çok iş için yeni bir imkânın zorunlu olarak
doğmasına neden oldu. Evden çalışmaya
başlayan birçok sektör yeniden iş yerlerine
dönse de, evden çalışma şeklinin verimliliği
bazı ﬁrmaların bu yeni çalışma düzenini
benimsemesine neden oldu. Peki ama
evden çalışanlar hangi teknolojik ürünlere
ihtiyaç duyuyor?
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Wi-Fi menzil genişletici ve
sinyal güçlendiriciler

Evden çalışanlar için en önemli ihtiyaçlardan birisi iyi bir internet
bağlantısı ve bu bağlantının
kesilmemesi. Bu anlamda
da modemin çalıştığınız odaya olan
yakınlığı
önemli.

Eğer fiziki şartlardan modemi çalıştığınız
alana yakınlaştıramıyorsanız Wi-Fi sinyal
güçlendiriciler imdadınıza yetişebilir.
Sinyal güçlendiriciler özellikle sinyalin
duvarları geçmekte zorlandığı alanlar için
kurtarıcı olabiliyor. Böylece iş toplantıları
için daha kesintisiz bir internet bağlantısına sahip olabilirsiniz.
Wi-Fi menzil genişleticiler de sinyal
güçlendirici ile benzer işleve sahip. Menzil
genişleticiler için duvara asılan
ve modeme kab-
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losuz bağlanan çeşitler yanında kablolu
modemleri de kullanabilirsiniz. Yine
prize takılarak çalışan ve odanızda prize
takabildiğiniz menzil geliştiriciler de işe
yarayabilir. Burada odanız ile modemin
arasında yer alan mesafe önem arz ediyor.
Buna göre güçlendirici ve genişleticilerin
konumlarını değiştirebilirsiniz.

Daha iyi bir internet bağlantısı
için router özellikli modemler
ve routerlar

Evinizde internet kullanan birden fazla

bilgisayar ve akıllı televizyon gibi cihazlar varsa internetin bilgisayarınıza daha
sağlıklı şekilde ulaşması için router yani
bir yönlendirici daha sağlıklı bir internet
bağlantısına kavuşmanızı sağlayabilir.
Router, modemden farklı olarak internet sağlayan değil, bağlantıyı dağıtan
özelliktedir. Ev için ise tek başına bir
router almak yerine router özelliği olan
modemleri de tercih edebilirsiniz. Burada önemli olan noktalardan biri ise
internet bağlantınızın türü.
Eğer yeni bir modem almayı düşünüyorsanız, evinize gelen
internetin fiber
m i yok s a
VDSL

altyapısını mı kullandığı oldukça önemli.
Modeminizi de bu bağlantıya göre seçmeniz gerekiyor. Yine evde interneti kullanan
birden fazla cihaz varsa router özellikli bir
modem birçok sorunuza çözüm sağlayabilir.

Webcam

Evden çalışanların en büyük sıkıntılarından biri ise sürekli internet üzerinden
toplantılara katılmaları. Bu toplantılarda
bazen bilgisayarınızın kamerası yeterli
kalitede olmayabilir. Yine eski bir bilgisayarınız varsa iyi bir ses aktarımı için de
mikrofona ihtiyacınız olabilir.
Bu anlamda hem bu toplantılarda daha
iyi görünmek hem de daha iyi bir görüntü
sunmak adına Full HD çözünürlük sunan
bir webcam işinizi görebilir. Eğer elinizde
sesinizi temiz bir şekilde aktaran mikrofon
ya da kulaklığınız yoksa mikrofonlu
webcam çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Daha profesyonel webcam
modellerinde ortam seslerini
azaltan mikrofonlar da
yer alıyor. Böylece evde
girdiğiniz toplantılarda kötü sürprizler için de önlem
alabilirsiniz.

VIOMI Vacuum Cleaner
Robot Süpürge S9

İşini evden yürütenlerdenseniz, gün içerisinde
yaşadığınız pek çok stres ve koşuşturmanın
içerisinde bir de evin düzenini sağlamak size
oldukça ağır gelecektir. Ortamınızı düzenli
temizlemek için vakit bulmakta zorlanıyorsanız,
sizin yerinize tüm bunları düşünen bir robot
süpürge epey işinize yarayacaktır.
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Taşınabilir bilgisayarlar

Evden çalışanlar için en büyük
problemlerden biri ise yavaş çalışan, SSD kapasitesi yeterli olmayan
ve ağır bilgisayarlarda çalışmak zorunda kalmak. Öğrenciler dışında
çalışanlar için de iş için daha iyi
optimize edilmiş taşınabilir bilgisayarlar daha konforlu bir çalışma
imkânı tanıyor.
Ultrabook olarak da adlandırılan
1 kilo ile 2 kilo arasında ağırlığı
olan bu bilgisayarlar genel olarak
sadece yüksek okuma ve yazma
hızına sahip SSD kapasitesine sahip
oluyor. Hafıza biriminin bu kadar
hızlı çalışması ise evden çalışanlar
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için önemli bir avantaj. Son dönemde normalleşmenin de artması ile
evden sıkılanlar için de taşınabilir
bilgisayarlar önemli bir mobilite
imkânı sağlıyor. Özellikle daha
ağır dizüstü bilgisayarlara kıyasla
taşınabilir modeller ısınma anlamında da kullanıcıları yormuyor.

Dizüstü bilgisayar
soğutucuları

Dizüstü bilgisayarınızı değiştirecek bütçeniz yoksa mevcut
donanımınızı daha stabil hale getirmek de mümkün. Bu anlamda
2 kilo ve üstü dizüstü modellerin
en büyük sorunlarından biri be-

lirli bir kullanım sonrası ısınmaya
başlamaları.
Bu sorunun çözümü için dizüstü
bilgisayar soğutucuları imdadınıza
yetişebilir. Tek ve büyük bir fandan oluşan modellerin yanında iki
veya daha fazla fanlı modellerde
piyasada yer alıyor.
Bilgisayarın USB çıkışına bağlanarak çalışan soğutucular arasında RGB ışıklı modelleri de tercih
edebilirsiniz. Bu soğutucular hem
dizüstü bilgisayarınızın alttan
havalanması için de bir boşluk
oluşturuyor. Bu üçgen biçimli yapı,
bilgisayar kullanımı için de daha
ergonomik bir duruş sağlıyor.
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KURUTMALI
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
ALACAKLARA
TAVSİYELER
Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz
aylarını geride bıraktık. Artık güneşli havaları
nadiren göreceğiz. Kış mevsiminin en büyük
dezavantajlarından bir tanesi: yıkadığımız
çamaşırları artık balkonda kurutamayacak olmamız.
Sonuçta hiç kimse, akşam balkon tellerine serdiği
kıyafetinin gece vakti bastıran bir yağmura kurban
gitmesini istemez. Çamaşırları kalorifer peteklerinde
kurutmak da olağan bir çözümdür ancak bu her
zaman verimli sonuçlar doğurmayacaktır.
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T

ıpkı çamaşır yıkama makinesi gibi, çamaşır kurutma
makineleri de uzun bir süredir hayatımızda. Ancak
kurutma makineleri boyut bakımından başlı başına bir
çamaşır makinesi gibidir. Dolayısıyla evinizde çamaşır
makinesine ayırdığınız alandan bir tane daha olmak zorundadır.
Özellikle küçük evler maalesef bu konuda çok yetersiz. Kurutma
makinesi kültürü toplumumuzla tam anlamıyla özdeşleşmiş
değil. Haliyle bir müteahhit evi yaparken bunu düşünmüyor;
‘bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi yeri olsun yeterli’ gözüyle bakıyor. Ne var ki, evinizde boş yer olsa bile aylık geliriniz
kurutma makinesi için ayrı bütçe ayırmaya yetmiyor olabilir.
Bu noktada hem zamandan, hem mekândan, hem de maliyetten tasarruf etmenizi sağlayacak kurutmalı çamaşır makineleri
sağlam bir alternatif olacaktır. Kurutmalı çamaşır makineleri,
hem yıkama hem de kurutma özelliğine sahiptir. Tabii her
iki işlemi aynı anda yapmıyor. Öncelikle yıkıyor, akabinde
belirlediğiniz şartlar altında kurutma işlemine geçiyor. Sizi
üzmeyecek ve memnuniyetle kullanacağız kurutmalı çamaşır
makinelerinden oluşan bir liste hazırladık.

HOOVER H3DS 5106TAME-17

Maksimum devir hızı: 1500 rpm
Yıkama kapasitesi: 10 kg
Kurutma kapasitesi: 6 kg
Kontrol tipi: Elektronik
Program sayısı: 16
Kırışıklık önleyici sistem: Evet
Özel Nitelikler: NFC
Ekran: Evet
Ayarlanabilir başlangıç zamanı: Evet
Enerji sınıfı: A
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LG F4V5RGP2T

Maksimum devir hızı: 1400 rpm
Yıkama kapasitesi: 10.5 kg
Kurutma kapasitesi: 7 kg
Enerji verimlilik sınıfı: E
Kontrol tipi: Mekanik + Elektronik
Program sayısı: 14
Özel Nitelikler: AI DD, Buhar
Ekran: LED
Ayarlanabilir başlangıç zamanı: Evet

BOSCH WDU28561TR

Maksimum devir hızı: 1400 rpm
Yıkama kapasitesi: 10 kg
Kontrol tipi: Elektronik
Program sayısı: 15
Kırışıklık önleyici sistem: Hayır
Özel nitelikler: EcoSilence Drive, AutoDry
Ekran: Tuşlu
Enerji sınıfı: B

SAMSUNG WD10T654DBN1AH

Maksimum devir hızı: 1400 rpm
Yıkama kapasitesi: 10.5 kg
Kurutma kapasitesi: 6 kg
Program sayısı: 25
Kırışıklık önleyici sistem: Hayır
Özel nitelikler: Yapay Zeka Kontrollü, Air Wash, Kabarcık
Emici, Köpükte Bekleme
Kontrol tipi: Mekanik + Elektronik
Enerji sınıfı: E
Ekran: LED
Ayarlanabilir başlangıç zamanı: Evet

ELECTROLUX EW7W3164LB YK D-BC-S
Maksimum devir hızı: 1600 rpm
Yoğuşturmalı kurutma: Evet
Gecikmeli başlatma: Evet
Süreli kurutma seçeneği: Evet
Otomatik sensörlü kurutma: Evet
Aktif denge sistemi: Evet
Yıkama kapasitesi: 10 kg
Kurutma kapasitesi: 6 kg
Ekran: LCD
Enerji sınıfı: A+
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MAKARNANIN LEZZETİNİ
İKİYE KATLAYACAK
EŞSİZ SOSLAR
Makarna, dünyanın en kolay hazırlanabilen yemeklerinden bir tanesi.
Kaynamış suda tercihinize göre en az 6-7 dakika haşlayıp suyunu
süzmenin akabinde yağ ile haﬁf kavurunca, ortaya lezzetli bir tabak
çıkıyor. Dilerseniz tuz, pul biber gibi baharatlarla da tabağınızı
taçlandırabilirsiniz. Fakat her seferinde aynı şeyleri yemek sizi bir
yerden sonra tabiri caizse baymış olabilir. Bir yemeğin olmazsa
olmazlarından “soslar” bu noktada devreye girerler.
Sos deyince genellikle aklınıza ilk olarak “domates sosu” geliyor
olabilir. Evet domates sosunun da vazgeçilmez bir lezzeti var, ancak
yediğiniz makarnanın lezzetini daha da artıracak alternatiﬂer de
vardır. Köşemizde bu sefer makarnanın yanında mutlaka tüketmeniz
gereken sos tariﬂerine yer verdik.

Peynir Sosu
500 ml sütü büyük bir tencereye dökün. Ardından 4 yemek kaşığı sade un ve 50 gram tereyağı
ekleyin. Ocağın büyük gözünü orta ateşte açın,
tencereyi ocağa ekleyin. Tereyağ eriyene kadar
çırpın, karışım kaynamaya başlayınca çırpma işlemini bir tık hızlandırın. Un tamamen kaybolup
sos koyulaşmaya yüz tutana kadar devam edin.
Bir süre sonra sos köpürmeye başlayacak. 1-2
dakika daha çırpmaya devam edin. Ardından
100 gram civarında rendelenmiş çedar peynirini (kaşar veya dilediğiniz herhangi bir peynir
de olabilir) tencereye ilave edin. Eriyene kadar
karıştırın. Homojen ve pürüzsüz bir karışım
elde ettikten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.
Sosunuz artık kullanıma hazır.
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Fesleğen aromalı domates sosu
Büyük bir tavaya iki yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
ekleyin. Ocağın altını orta ateşe getirin ve tavaya ilave ettiğiniz 3 diş kıyılmış sarımsağı yumuşayıncaya kadar (ortalama
2-3 dakika sürecektir) soteleyin. Sarımsağın kokusu çıktıktan
sonra tavaya 1 çay kaşığı kuru fesleğen koyun, 1 dakika da öyle
sotelemeye devam edin. Ardından en az 1 adet rendelenmiş domatesle birlikte tuz, karabiber ve dilediğiniz baharatları ilave
ederek 15-20 dakika pişirmeye devam edin.
Koyu bir kıvam elde ettiğiniz zaman sos kullanıma hazır
hale gelmiş demektir. Makarnayla birlikte servis edebilirsiniz.

Alfredo sos
Orta büyüklükte bir tavaya 1 yemek
kaşığı tereyağı ekleyip orta ateşte eritin.
Üzerine 1 su bardağı krema ilave edip
yaklaşık 5 dakika kadar karıştırın. Sonrasında 1 diş sarımsak ile beraber yarım
su bardağı rendelenmiş parmesan peynirini tavaya ilave edip koyu bir kıvama
ulaşana kadar çırpın. İşlem tamamlandıktan sonra çeyrek çay bardağı kadar
doğranmış maydanozu sosa ekleyin.
Sosunuz servise hazır hale gelmiştir.
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Arpacık ve mantarlı kremalı sos
Küp küp doğradığınız 2 adet ıstakoz mantarını (bulamıyorsanız normal mantar da olur) yapışmaz bir tavaya ekleyin ve
2 yemek kaşığı su koyun. Ara sıra karıştırarak su buharlaşana
kadar yaklaşık 5 dakika boyunca pişirin. Tavaya 2 fincan krema ve 2 çay kaşığı un ekleyin. Malzemeler birbirleriyle iç içe
oluncaya kadar çırpın.
2 yemek kaşığı rendelenmiş asiago peyniri, yarım kıyılmış
arpacık soğan, yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı öğütülmüş karabiberi de karışıma ekleyin ve sos koyulaşana kadar
karıştırarak yaklaşık 7 dakika boyunca pişirin. İstenilen kıvamı
elde ettiğiniz zaman sosu makarnayla birlikte tüketebilirsiniz.

Közlenmiş kırmızı biberli ve kremalı sos
2 büyük kırmızı dolmalık bibere hafif zeytinyağı sürün ve derisi kararıp
yumuşayınca kadar közleyin. Izgarada
közlerseniz daha lezzetli olur, ancak
imkânınız yoksa tost makinesinde
veya ocakta da yapabilirsiniz. Biberler
közlendikten sonra oda sıcaklığına
gelmesi için bir kenarda 45 dakika
kadar bekletin. Süre sonunda biberlerin kabuğunu soyun, çekirdeklerinin
çıkarın ve ince ince doğrayın.
Orta boy tavada 2 yemek kaşığı
kıyılmış sarımsak, çeyrek fincan
fesleğen ve biberleri 3 yemek kaşığı
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zeytinyağı eşliğinde orta ateşte 10 dakika boyunca karıştırarak pişirin. Bu
işlem bütün tatların iç içe geçmesini
sağlar. Elde ettiğiniz karışımı blendera koyun ve dilediğiniz kıvamda
püre haline getirin. Püreyi tekrar
tavaya alın ve kaynatın, çeyrek fincan rendelenmiş romano peynirini
ilave edin ve eriyene kadar pişirmeye devam edin. Tereyağı ekleyin ve
eriyene kadar karıştırın. Son olarak
tuz ve karabiber ilave edip 5 dakika
daha pişirin. Sosunuz servise hazır
hale gelmiştir.
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DÜDÜKLÜ TENCERE İLE
YAPABİLECEĞİNİZ
LEZİZ YEMEKLER
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Düdüklü tencere ile yapabileceğiniz leziz yemekler | MUTFAKTA YAŞAM

Düdüklü tencereler mutfakta çok önemli bir
role sahip. Doğru kullanıldığında, buharın gücü
sayesinde besinleri hem çok lezzetli hem de sağlıklı
şekilde pişiren düdüklü tencereleri, nedense çoğu
zaman zahmetli bir pişirme yöntemi gibi görüp
kullanmaktan kaçınmamız da çok ironiktir. Oysa, en
zor yemekleri dakikalar içinde pişirebilen düdüklü
tencereler, mutfağın yıldızı olmayı hak ediyorlar.
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Zeytinyağlı enginar
Malzemeler

4 Enginar,
1 kavanoz garnitür,
1 limon
Zeytinyağı, tuz, baharat
Enginar seviyorsanız, onun çok zor pişen,
çok sert bir sebze olduğunu da biliyorsunuzdur.
Ocakta bir saat pişen enginarların mevsimine
göre bazen kıvamını bulmaması bile mümkün.
Ama neyse ki düdüklü tencere teknolojisi insanoğlu medeniyetini bu ızdıraptan on yıllar önce

kurtardı. Tek yapmanız gereken suyu, bir çay bardağı yağı, yarım limonu, tuzu ve baharatları ile 4
enginarı düdüklü tencerenin içine koyup düdük
çaldıktan sonra 8-9 dakika kadar pişirmek. Bu
sırada garnitürleri de başka bir tavada bir bardak
suyla ve iki kaşık zeytinyağı haşlayın. Enginarları
düdüklüden aldıktan sonra sıcak garnitürleri ve
limon dilimlerini enginar çanaklarının üzerine
yerleştirin. Dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk servis
edin. Normal şartlarda hazırlaması bir saatten fazla
sürede zeytinyağlı enginarlarınız, 10 dakikada
servise hazır oldu. Afiyet olsun

Düdüklü tencerede rosto
Malzemeler

1 kg Rosto eti
1 Havuç
1 soğan
1 tutam maydanoz
Tuz, karabiber, biberiye, un, zeytinyağı
ve tereyağı
Rosto çok sert bir ettir ve hacmi de büyük
olduğu için normal bir tencerede pişmesi 2
saatten fazla zaman alabilir. Oysa rostoyu
düdüklü tencerede pişirirseniz bu süre 45
dakikaya kadar iner ve üstelik içine koyduğunuz baharatların, sebzelerin lezzeti de buhar basıncı sayesinde etin derinlerine kadar
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işler. Düdüklü tencerede rosto hazırlamak
için havuç, soğan be maydanozları doğrayıp
tencerenin içine atın, baharatlarınızı ve bir
kaşık tereyağı ile iki kaşık zeytinyağını
ekleyin. Ardından rostoyu tercihen bütün
bir parça halinde suyun içindeki sebzelerin
üzerine yerleştirin. Tenceredeki su, etin üst
kısmını ancak kapatmalı.
Tencerenin kapağını kapatın, ocağın
altını orta ateşte açıp su kaynayana kadar
bekleyin. Düdük sesini duyduktan sonra
45 kadar kaynatın ve ateşin altını kapatın.
Tenceredeki buhar bitince düdüklüyü dikkatli şekilde açın. Eti tencereden çıkarıp
bir fırın tepsisine koyun. Üzerine suyundan

bir kepçe dökmeyi unutmayın. Ardından
da fırına verip 150 derece 30-45 dakika
pişirin. Bu sırada, düdüklüdeki suyla sos
yapacağız.
Bir tavada iki kaşık tereyağ eritin, ateşin
altını kısıp yağın ısısını azalttıktan sonra
içine iki kepçe et suyu ve bir kaşık un koyup
tekrar ateşin altını açın. Sosu karıştırın.
Hafif kıvam almaya başlayınca üzerine
iki çorba kaşığı süt veya bir çorba kaşığı
krema dökün bir iki dakika daha karıştırıp
homojenize bir krema elde edince ateşten
alın. Fırından çıkaracağınız etin üzerinde
bu sosu kullanarak servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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Kaşarlı patates püresi
Malzemeler

1 kilo patates
100 gr kaşar peyniri
Süt, tereyağı, baharatlar
Normal tencerede pişmesi yarım saatten fazla süren
patatesleri soyun ve düdüklü tencerede bol suyun
içinde 10 dakika haşlayın. Ardından suyu süzün
ve patatesleri iyice ezin, sıcak iken içine tereyağı ve
rende kaşar peyniri döküp, tuz ve baharatlarla iyice karıştırın. Dilerseniz, üzerine maydanoz ve taze
soğan hatta sarımsak dilimleyin, dilerseniz ceviz
rendeleyin. Hiç alışık olmadığınız çok çılgın bir şey
yapmak isterseniz, tabağınızdaki pürenin üzerine
bir kaşık tahin de dökebilirsiniz ama muhafazakar
klasik ağız tadına sahip olanların bu lezzete hazır
olmadığını ve beklemediğiniz sert tepkiler verebileceklerini de hatırlatalım. Olsun, siz yine de, gizli
gizli de olsa, yeni lezzetler keşfetmek için sınırları
zorlamaktan vazgeçmeyin. Devrimler, onay alınarak
yapılmaz. Afiyet olsun.
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DRONE
KULLANMAK
İSTEYENLERE
ÖNEMLİ TAVSİYELER
Drone kullanacaklara önemli tavsiyeler
vereceğimiz bu yazıda öncelikle drone
kelimesinin ne anlama geldiğini açıklama isteriz.
Drone “erkek arı” anlamına gelen yabancı bir
kelimedir. Aslında Drone’u tarif ederken uçan
bir elektronik cihaz da diyebiliriz. Ayrıca Türk
Dil Kurumu (TDK), “Drone” kelimesinin Türkçe
karşılığını “uçangöz” olarak belirledi.
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B

irçok farklı türde ve modelde Drone çeşitleri bulunuyor. Bunların
büyük bir bölümü oldukça küçük
ve hafif modellerdir. En pahalı
olanları 4K kameralı, teknik özellikleri
gelişmiş ve uzun menzile sahip olanlarıdır. Eğer satın alacağınız Drone yeterince
sağlam değilse yere çarpması sonucu ciddi
hasar görebilir. Satın alırken sağlamlık ve
yedek parça konusu önemli bir kriterdir.

Drone kullanacaklara
tavsiyeler

Eğer yeni bir Drone satın alacaksanız
bazı önemli tavsiyeler işinizi kolaylaştıracağı gibi alacağınız Drone’dan çok daha
fazla verim almanızı sağlar.

Hangi Drone’u satın
alacağınıza karar verin

İlk olarak Drone’u ne amaçla kullanacağınıza ve hangi özelliklerin sizin için
mutlaka gerekli olduğuna karar vermeniz
gerekiyor. Eğer başlangıç seviyesinde ve
hobi amaçlı Drone satın alacaksanız işiniz
çok daha kolay sayılabilir. Hem fiyat hem
de temini açısından sorun yaşamazsınız.
Fakat profesyonel kullanım ve video çekimi söz konusu olunca işiniz biraz zorlaşır. Çünkü hem fiyat hem de özellikler
açısından çok bilinçli bir seçim yapmak
zorunda kalırsınız.

Ayırdığınız bütçe ne kadar?

Drone satın almak için ne miktarda bir
para ayırdınız? Çünkü bütçeniz kısıtlıy-
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sa gelişmiş özelliklere sahip bir Drone
almanız pek mümkün olmayabilir. Gelişmiş özelliklere sahip, menzili yüksek
ve 4K çekim yapabilen bir Drone 1000
Dolar seviyelerinden başlayan fiyatlarla
satılmaktadır.

Drone’un teknik özelliklerini
ve menzilini öğrenin

Teknik özelliklerini bilmediğiniz bir
Drone’u satın almak Drone ile yapmak
istediklerinizi kısıtlayabilir. O yüzden
detay özellikleri önemseyin. Kamerasının
özelliklerini, çekim kalitesini, havada
kalabildiği süreyi, bir gimbal kullanılıp
kullanılmadığını, sahip olduğu menzili
ve Drone’un sahip olduğu kabiliyetleri
bilmek önemlidir.

Yasal kısıtlamalar ve kurallar

İşte bu madde gerçekten ciddiye almanız
gereken bir konu. Özellikle havaalanını
ve askeri tesislerin en az 2 km yakınında
Drone uçurmamak gerekiyor. Türkiye’de
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG),
oluşturduğu mevzuatla Drone uçurmayı
belirli kurallara bağladı. Bu kurallara uymayan da cezalara maruz kalırlar. Hatta
yasak yerlerde Drone uçurursanız ihtar
bile yapılmadan düşürülebilir.

Hava koşulları çok önemli

Genel prensip olarak yağışlı, çok rüzgarlı, çok soğuk ve çok soğuk günlerde Drone
kullanmamaya dikkat edin. Kamera ile
fotoğraf veya video çekimi yapacaksanız

Drone kullanmak isteyenlere önemli tavsiyeler | OBJEKTİF

Drone uçurmaya en uygun havalar fazla
rüzgar olmayan güneşli havalardır.

İlk uçuş ve pil kapasitesi
kontrol

Yeni aldığınız Drone’u İlk kez kullanacağınız zaman pilinizin şarjının tam
olup olmadığını kontrol edin. Eksik şarjla
prensip olarak Drone uçurmamaya çalışın.
Bu konuya dikkat etmezseniz Drone geri
dönüşte sorun yaşayabilir. Kumandaya
alışmak zaman alacaktır. O yüzden kumandayla bir süre yakın mesafe kalkış,
iniş ve manevra çalışması yaptıktan sonra
gerçek uçuşlara geçin. Drone’un hasar
görmemesi için kumandadaki her tuşun
ne işe yaradığını ve tuşların nasıl kullanılması gerektiğini tam olarak öğrenin.

Drone dönüş konumunu
ayarlayın

Uçurduğunuz Drone’un acil bir durumda kalkış yaptığı noktaya dönebilmesi için
ve dönüş konumunu mutlaka belirleyin.
Bunu yapmazsanız bu yeni aldığınız Drone
ile vedalaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu
özellik size büyük kolaylık sağlar ve Drone’unuz daha uzun süre kullanabilirsiniz.

Az manevra – Sabit uçuş

İlk uçuş deneyimi zamanlarda Drone’u havada sabit tutmaya, sağa-sola ve
öne-geriye yavaş manevralar yapmaya
çalışın. Önce nasıl kullanacağınızı iyice
öğrenin sonrasında daha profesyonel
kullanıma başlarsınız.
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EN İYİ SONBAHAR
MANZARALARI
NASIL YAKALANIR?
Sonbahar kışın habercisi olsa da fotoğraf
çekimi yapmak için en ideal mevsimler
arasında. Yaz mevsiminde güneşin
parlaklığı ve kış çekimlerinden doğa
fotoğrafı çekmenin zorluğu sonbaharı bu
anlamda ön plana çıkarıyor.
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F

otoğraf özellikle de dijital fotoğraf çekmek için en
önemli detaylardan birisi ışığın yeterli ve doğal olması. Sonbahar mevsimi için bu anlamda en büyük fırsat
havanın parçalı bulutlu olduğu günler. Yine havanın
tam kapalı olduğu ya da yağmur sonrası havanın halen kapalı olduğu günlerde güzel kareler yakalamak için fırsatlar
sunuyor. Sizler için bu mevsimde öne çıkan 5 ipucunu bir
araya getirdik.

Sonbaharda kapalı havada fotoğraf çekme
ipuçları

Sonbahar, bir taraftan yazdan kalma güneşin bir taraftan ise
kışa selam gönderen yağmur ve fırtınaların mevsimi. Doğanın
dinlenmeye geçtiği bu dönem özellikle turuncu, kahverengi
ve kırmızıya yakın tonların ön plana çıkmasını sağlıyor.
Kapalı havalar özellikle bu mevsimde daha kontrastlı fotoğraflar çekmeniz için imkanlar sunuyor. Hem dijital SLR hem
aynasız hem de akıllı telefonlarla bu kontrastlı manzaraları
yakalamak mümkün.
Yağmur yağmadan önce ve gün ışığının yeterli olduğu
gündüz saatleri orman, park ve bahçelerde fotoğraf çekmek için ideal şartlar sunuyor. Kapalı havalar hem yaprak
dökmeyen yeşil ağaçlar hem de yaprak dökmeye başlayan
ve turuncuya dönen ağaçları daha kontrastlı yakalamanızı
sağlıyor. Havanın bu griye dönen görüntüsü, turuncu, yeşil
ve kırmızı gibi renklerin çok daha parlak şekilde ön plana
çıkmasını sağlayacaktır.
Özellikle bu manzaraları yakalamak için büyük parklara
gidebilir, şehir dışında yer alan ormanlarda doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. Ancak yağmur öncesi ve sonrası fotoğraf
çekimi yağmura yakalanabilmek gibi büyük bir risk içeriyor.
Bu anlamda yanınızda ekipmanları yağmurdan koruyacak
su geçirmeyen kılıflar bulundurmanız gerekebilir.
Eğer bu tür kılıflarınız varsa ve güvenliyse yağmur altında
da mercek etkisi veren güzel kareler çekebilirsiniz. Ancak
özellikle akıllı telefonlar için bu tür ekipmanlara ulaşmak
çok daha zor olabiliyor. Bu yüzden fotoğraf çekimi öncesi
hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Bu anlamda daha
yakın lokasyon tercihi yapmak ya da ulaşım sıkıntısı olmayan
yerlerde çekim yapmak daha doğru tercih olabilir.

Sonbahar için portre çekimleri

Sonbahar mevsiminde ışığın çok daha doğal olması, portre
fotoğrafı çekmek isteyenler içinde fırsatlar sunuyor. Özellikle
Kasım ayında artan yaprak dökümü, park, bahçe ve ormanlık
arazilerin sarı ve turuncu renklere bürünmesine neden oluyor.
Portre çekimi yaparken fotoğrafı çektiğiniz kişinin giysilerinin pastel renklerde olması önemli. Özelikle turuncu, sarı
gibi renklerin daha mevsime uygun soluk tonlarını portre
çekimi için kullanabilirsiniz. Bu da çektiğiniz fotoğrafların
kontrastını artıracak öğelerden.
Kullanılan giysilerle fotoğrafta kullandığınız renklerin
uyumunu sağlamanız ise göze çok daha hoş fotoğraflar çekmenizi sağlayacak. Yine bu tür portre çekimleri için akıllı
telefonunuzu da kullanabilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonla
çektiğiniz portre fotoğraflar üzerinde oynamalar yaparak
fotoğrafın kontrastını artırmak da mümkün. Sepya tarzı filt-

70 | www.mediamarkt.com.tr

| 71

OBJEKTİF | En iyi sonbahar manzaraları nasıl yakalanır?

En iyi sonbahar manzaraları nasıl yakalanır? | OBJEKTİF

relerde özellikle sonbahar portre fotoğrafları için ilgi çekici
fotoğraflar elde etmenizi sağlayabilir.

Sonbaharda doğa fotoğrafçılığı ve polarize
filtre kullanımı

Doğa fotoğraf ları sonbahar mevsimin vazgeçilmezleri
arasında. Mevsimin henüz başında doğanın son yeşil manzaralarını daha kontrastlı şekilde yakalamak mümkün. DSLR
ve aynasız fotoğraflar makineleri için daha kontrastlı tonlar
yakalamanın yolu ise polarize filtrelerden geçiyor.
Bu filtreler çektiğiniz fotoğraflarda kullanılan renklerin
daha doygun ve kontrastlı olmasını sağlayacaktır. Akıllı
telefonlar için bu filtreleri edinmek ise biraz pahalıya mal
olabilir. Hali hazırda akıllı telefonlar için kullanılan takılıp
çıkarılan özel objektifler bulunuyor. Ancak aynı etkiyi yakalamak için Instagram gibi fotoğraf paylaşım ve özelleştirme
uygulamalarından da yararlanabilirsiniz.

Sonbaharda doğa fotoğrafçılığı ve makro
çekim

Doğa fotoğrafçılığı için önemli fırsatlar sunan sonbaharda
makro çekim tekniklerini de uygulamak önemli. Günümüz
akıllı telefonları da özellikle amiral gemisi seviyesinde önemli
makro yeteneklere sahip.
Sonbahar açısından yağmurun hemen sonrasında ormanda
ya da büyük bir parkta çiçek ve böcek fotoğrafları çok doğal
pozlar yakalamanızı sağlayabilir. Yağmurdan sonra yeniden
kendine gelen doğanın bu yenilenmesine makro lenslerle
şahit olmak mümkün.
Her ne kadar DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri bu konuda çok daha yetenekli olsa da akıllı telefonlar da yapay zeka
yardımıyla çok yaratıcı sahneler yakalayabiliyor. Bu noktada
tripod kurmak çok önemli. Özellikle makro fotoğraf çekimi,
objektifin en çok sarsıntıya maruz kaldığı tekniklerden birisi.
Objeye oldukça yakınlaşan merceğin bu hassasiyetini düşürmek için uzun süre sabit kalması gerekli. Makro doğa fotoğrafçılığında bazen en doğal anı beklemek gerektiği için akıllı
telefon çekimlerinde de iyi bir tripodla yola çıkmak önemli.

Sonbahar fotoğrafçılığı için tüyolar

Yılın sonuna doğru yaklaştığımız sonbahar mevsiminde
yaratıcı sahneler de yakalayabilirsiniz. Burada dökülmüş yaprakları havaya fırlatarak ve odak noktasını portre çektiğiniz
kişiye doğru tutarak güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Akıllı
telefonların çoğunda yer alan bokeh efekti bu tür fotoğraflar
için kullanılabilir. DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri için
ise alan derinliği ile bu tür anları ölümsüzleştirebilirsiniz.
Bu tür yaprak fotoğraflarında kişiyi öne çıkarmak yerine
yapraklara da odaklanarak ilginç fotoğraflar elde etmek
mümkün. Ters ışık kullanımı sonbahar fotoğrafçılığının
olmazsa olmazları arasında.
Yaz mevsimi gibi ışığın sert olmadığı ve yumuşadığı sonbaharda güneş ışığı bu anlamda fotoğrafçılara önemli fırsatlar
sunuyor. Özellikle gün doğumundan hemen önce ya da akşam
gün batımı öncesi ters ışıkta çekilen pozlar daha siluet tadında
bol gölgeli fotoğraflar elde etmenizi sağlayabilir.
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ONEPLUS N10 5G
Etkileyici sonbahar fotoğrafları
çekmek istiyor, ancak sürekli
yanınızda bir fotoğraf makinesi
taşımak istemiyorsanız; bu ihtiyacınızı
ortadan kaldıracak iyi bir seçenek var.
OnePlus N10 5G, 64 Megapiksel ana
kamerası ve dörtlü kamera modülüyle
kartpostalı aratmayacak görüntüler
çıkarmanıza katkı sağlayacak.
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BAĞIMSIZ SİNEMANIN DUAYENİ:

JIM JARMUSCH

Sinema sektörünün her geçen gün
daha da genişlediği su götürmez
bir gerçek. Özellikle bu alanda
teknolojinin gelişmesiyle karşımıza
ilgi çekici hikayelere sahip büyük
prodüksiyonlu ﬁlmler çıkıyor.
Ancak bu noktada her zaman olduğu
gibi aslan payı yönetmenlere gidiyor.
Adeta bir teknik direktör gibi tüm
süreci baştan aşağı planlayarak
yöneten bu kişiler, yeri geldiğinde
farklı bakış açılarıyla başarının
gelmesinde kritik bir rol oynuyor.
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ONLY LOVERS LEFT ALİVE
BROKEN FLOWERS

DEAD MAN

STRANGER THAN PARADİSE

K

PHILIPS 55OLED705 55’’ 139 Ekran Uydu
Alıcılı Android Smart 4K Ultra HD OLED TV

Cennetten de Garip, Sadece Aşıklar Hayatta Kalır,
Hayalet Köpek, Kırık Çiçekler… Jim Jarmusch’un
efsane filmleri saymakla bitmez. Peki ya tüm bu eşsiz
yapımları nereden izlemeyi düşünüyorsunuz? Philips’in
4K Ultra HD OLED TV’si sayesinde, kendinizi tüm bu
filmlerin içindeymiş gibi hissedebilirsiniz.
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ısa bir süreliğine ara verdiğimiz
başarılı yönetmenlerin hayatlarına kaldığımız yerden devam
ediyoruz. Bu ayki konuğumuz ise
bağımsız sinemanın duayen isimlerinden
Jim Jarmusch…
1953 yılında ABD’nin Ohio eyaletinde
dünyaya gelen Jim Jarmusch, farklı bakış
açısı ve ilginç film yöntemleriyle bağımsız
film sektörüne damga vurmuş nadir yönetmenlerden. Daha küçük yaşlardan itibaren
ileride başarılı bir yönetmen olacağının
sinyallerini veren Jarmusch, yaşıtlarına
kıyasla çok fazla kitap okuyan ve edebiyat
ve tarihe ilgi gösteren bir çocuktu.
1971 yılında liseden mezun oldu, ardından
Medill Gazetecilik Okulu’na başlamak için
Chicago’ya taşındı. Ancak Jarmusch’un hayali
kesinlikle gazeteci olmak değildi, bu nedenle
okuldaki derslerine de bir hayli ilgisizdi. Bu
durum kısa sürede okul yönetiminin dikkatini çekerken, bu noktada ünlü yönetmenden
okulu derhal bırakması istendi.
Jim Jarmusch, küçük yaşlardan itibaren gelen edebiyat ve tarihe olan ilgisi
nedeniyle kritik bir karar vererek Columbia Üniversitesi’ne geçmeye karar verdi.
Yeni üniversitesinde İngiliz ve Amerikan
edebiyatıyla tanışan yönetmen, kısa süre
sonra bir kolej dergisi olan The Columbia

Review’in editörlüğünü yapmaya başladı.
1976 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra edebiyat alanında elde ettiği
deneyimlerini sinema sektörüyle harmanlamak için New York’ta bulunan ‘’Tisch
School of the Arts’’ sanat okuluna başladı.
Burada da fotoğrafçılık ve film yapımı
üzerine oldukça kaliteli bir eğitim aldı.
Hatta bu sanat okulunda eğitimine
devam ederken, o dönemin en ünlü yönetmenlerinden biri olan Nicholas Ray’in
asistanlığını yapma şansı yakaladı.
Kariyeri boyunca maddi çıkarlardan
çok sanatsal anlayışla izleyicilerine hitap
etmek için çalışan Jarmusch, ilk uzun
metrajlı filmini 1980 yılında Permanent
Vacation ile yaptı. Ancak bu yapım o
dönemin eleştirmenleri ve izleyicilerini
pek de memnun etmedi.
Film yönetmenin tadını bir kere alan
Jarmusch, gelen eleştirileri ve tepkileri göz
ardı ederek 1984 yılında Stranger Than
Paradise filmiyle izleyicilerin karşısına
çıktı. Bu film, sadece 100 bin dolarlık
bir bütçe ile çekildi ve o döneme göre 2.4
milyon dolarlık büyük bir hasılat elde etti.
Modern bağımsız sinemanın öncüsü
olarak kabul edilen film, hayal kırıklığı
içindeki üç gencin New York’tan Cleveland’a oradan da Florida’ya tuhaf yolcu-

luğunu anlatıyor. Öte yandan günümüzde
Hollywood’a özgü film geleneklerini
yıkmasıyla biliniyor.
Tarihler 1986’yı gösterdiğinde ise bağımsız Down by Law filmini yazan ve yöneten
Jim Jarmusch, bu yapımla birlikte sinema
sektöründe yeni bir trendin başlangıcını
yapmıştır. Kendine has espri anlayışı ve
bakış açısıyla hapishanede yolları kesişen
birbirinden farklı üç mahkumun hikayesini anlatan film, siyah beyaz olarak
izleyici karşısına çıkmıştır.
1995’te ise günümüzün en başarılı aktörlerinden Johnny Deep ile Gary Farmer’ın
başrollerini paylaştığı tamamen siyah
beyaz olarak çekilen Dead Man filmini
çekti. Bu yapım, 1 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve eleştirmenlerce
20.yüzyılın son bölümünün en başarılı
filmi olarak kabul edildi.
Artık sektörde adını kabul ettiren ve
usta gözüyle bakılan ünlü yönetmen, 1999
yılında 9 milyon doların üzerinde hasılat elde eden Ghost Dog: The Way of the
Samuray filmiyle izleyici karşısına çıktı.
Bunun gibi çok sayıda filmi ve bu alanda
kazandığı birçok ödülle günümüzde milyonlarca kişiye ilham kaynağı olan Jim
Jarmusch, günümüzde de yeni filmleriyle
izleyicilere hitap etmeye devam ediyor.
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DERS ÇALIŞIRKEN ODAKLANMAYI
ARTIRMAK İSTEYENLERE:

GÜRÜLTÜ
ENGELLEYİCİ
KULAKLIKLAR
Öğrencilerin konforlu bir şekilde
derslerini dinlemelerini sağlayacak,
kalabalık ortamlarda bile odaklanmayı
mümkün kılacak bir seçki hazırladık.
İşte ders çalışırken etraftaki seslerden
arınmanızı sağlayacak gürültü
engelleyici kulaklıklar…

SONY SRSXB13 Extra
Bass Taşınabilir
Kablosuz Hoparlör

Tempolu bir ders çalışma
sürecini başarıyla
atlattıysanız, kendinizi
ödüllendirmek için bu
kablosuz hoparlör ile
odanızı bir parti salonuna
dönüştürebilirsiniz! Müziği
ruhunuzda hissetmenizi
sağlayacak cihazda en
sevdiğiniz parçaları, tüm
detaylarını işitecek şekilde
dinleyebilirsiniz.
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G

ürültü önleyici kulaklıklar bu
yıl okula dönüş için önemli eğitim araçlarından biri. Bu tür
kulaklıklar, dikkat dağılmasını
önlediği gibi, odaklanmayı kolaylaştıran
ve ideal bir öğrenme ortamı oluşturan
teknolojik araçların en başında yer alıyor.
Dış sesleri engelleyen bu kulaklıklar,
bilgisayardan veya tabletten duyulan sesin
performansını da artırıyor. Tüm bir okul
günü için yeterince uzun pil ömrü olan,
kablolu veya kablosuz tercih edilebilecek
bu kulaklıklar akıllı televizyonlarla da
uyumlu çalışabiliyor.
Gürültü önleyen kulaklıklar temelde
aktif ve pasif gürültü önleyici kulaklıklar
olarak ikiye ayrılır. Pasif gürültü önleyici
kulaklıkta, gürültüyü ve kulaklara uyum
şeklini azaltan yalıtıcı malzemelere yer
verilir. Aktif gürültü önleyici kulaklığın
temel çalışma prensibine gelince. Bu kulaklıkların hem iç hem de dış yapısında
sesi algılayan ve tam tersi yönde aynı ses
dalgasını üreterek gelen ses dalgasını kırarak gürültüyü kesen bir sistem kullanılır.
Eğer aktif gürültü önleme teknolojisine
sahip bir kulaklık tercih edecekseniz pil
ömrü gibi değişkenlere dikkat etmeniz
de gerekir.

Gürültü önleyici kulaklık nasıl
seçilir?

Her çocuğun kafa yapısı farklı olabilir bu
sebeple tercih konusunda ayarlanabilir bir
baş bandı olmasına, kulak tamponlarının
yumuşak olmasına, kulaklığın çap ve boyutuna da ayrıca dikkat etmeniz gerekir.

SONY WH-1000XM4 Gürültü
Engelleme Özellikli Kablosuz
Kulak Üstü Kulaklık

laklık, pürüzsüz bir eller serbest dinleme
deneyimi oluşturmak için bir dizi akıllı
teknoloji ile birlikte geliyor.

BEATS Studio Buds Gürültü
Önleme Özellikli Gerçek
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Özel bir akustik platformla tasarlanan
Beats Studio Buds, kompakt kulak içi
biçim faktörüyle güçlü ve dengeli bir ses
sunmak üzere geliştirilmiş.
Aktif Gürültü Önleme özelliği bulunan
kulaklık, iOS ve Android cihazlarla hızlı eşleştirme özelliklerine sahip. Cepte
taşınabilen şarj kutusunun sağladığı iki
ekstra şarjla toplam çalma süresi 24 saate
ulaşabilen kulaklık, hem ders çalışmak
hem de müzik dinlemek için ideal.

PHILIPS
TAH9505
Kablosuz
Kulak Üstü
Kulaklık
(ANC – Aktif
Gürültü
Önleyici)

Arkası kapalı tasarım sayesinde mükemmel
ses yalıtımı sunan, düz olarak katlanabilen ve içe doğru
bükülebilen kulaklık başlıkları sayesinde kolaylıkla saklanan bu kulaklık,
neredeyse varlığını unutacağınız kadar
hafif. USB-C ile 2 saat şarj ederek 29 saate
kadar oynatma süresi elde edebileceğiniz
kulaklık, güçlü 32 mm neodimyum akustik
sürücüler ile net bir ses sağlıyor.

SONY WH-CH710N Gürültü
Engelleme Özellikli Tamamen
Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Otomatik Yapay Zekalı Gürültü Engelleme işlevi bulunan kulaklık, çevrenizdeki
ortam sesi bileşenlerini sürekli
analiz ederek, en etkili gürültü engelleme modunu
otomatik olarak seçiyor.
Oval şekilli yumuşak
kulaklık yastıkları
sayesinde varlığını
unuttun kulaklığı,
tek şarjla 35 saate
kadar kullanabilirsiniz.

WH-1000XM4 kulaklık, daha da fazla
yüksek ve orta frekanslı sesi engelleyerek
iyi bir gürültü engelleme performansı sunuyor. Dinleme deneyiminizi iyileştiren
akıllı dinleme teknolojisi kullanan ku-
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BİLGİSAYARDA İKİNCİ
MONİTÖRE NEDEN
İHTİYAÇ DUYARIZ?
Bilgisayar başında ikinci bir ekran, üretkenlik ve rahatlık açısından
kesinlikle avantaj sağlar. Genişletilmiş masaüstünde bir yandan
çevrimiçi toplantılara katılırken diğer tarafta da e-posta veya diğer
işleriniz ile zaman geçirebilirsiniz. Bilgisayarda ikinci bir monitör,
üretkenlikte neredeyse yüzde 50’ye varan kazanç elde etmenize ve
bilgisayar başında daha motive olmanıza yardımcı olur.
82 | www.mediamarkt.com.tr
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Verimliliği artırır

Microsoft’un yaptığı araştırmaya göre, bilgisayar başında
ikinci bir monitörün olması yapılan işin türüne bağlı olarak
üretkenliği %9 ile %50 arasında artırdığını ortaya koymuş durumda. Aynı konuda farklı firmaların yaptığı araştırmalarda
da yine üretkenliğin yüzde yüzde 20 ile yüzde 30 oranında
arttığı belirlenmiş.
Üretkenlik artışı ne olursa olsun, bilgisayara ikinci bir monitör bağlamak tam anlamı ile paranızın karşılığını aldığınızı
hissettiriyor. Daha büyük bir ekran alanıyla çalışmanın, çalışmayı daha rahat hale getirdiğini de söylemeliyim. Daha fazla
bilgisayar ekran alanı ile çalışmayla aynı zamanda daha konforlu
bir çalışma ortamı da oluşturuyorsunuz.

İki monitör, bir monitörden daha iyidir

• İki monitör ile uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapabilirsiniz.
• Bir ekranda internette gezinirken, diğer ekranda diğer işleriniz ile ilgilenebilirsiniz.
• Bir ekranda çalışmanızda yardımcı olacak referans belge
varken diğer ekranda düzeltme yaptığınız belge ile işinizi daha
kolay ve daha hızlı yapabilirsiniz.

Bilgisayara ek monitör nasıl takılır?

Masaüstü bilgisayara ikinci bir monitör takmak oldukça kolaydır. Bilgisayarda DVI ve VGA konektörü üzerinden ikinci
monitör takılabilir. Bilgisayarda DVI çıkışı bulunmuyorsa,
sadece VGA çıkışı ile iki ekran kullanılamaz. Bu durumda ya
üzerinde DVI çıkışı olan bir ekran kartı alınmalı ya da video
destekli bir USB yuvası tedarik edilmelidir. Video destekli USB
istasyonuyla, 3 farklı monitör bilgisayara bağlanabilir. İhtiyaç
olduğu takdirde, dizüstü bilgisayar ekranını da video destekli
USB yerleştirme istasyonu üzerinden 3. ekran olarak masaüstü bilgisayarı ile kullanılabilir. Bilgisayarda İkinci Monitöre
Neden İhtiyaç Duyarız?

Windows 10 masaüstü bilgisayarda ikinci
monitör

Masaüstü bilgisayarda ikinci bir monitör kullanılmak istendiğinde, ikinci monitör üzerindeki VGA veya DVI portundan
çıkan kablonun bilgisayardaki DVI portuna bağlanması gerekiyor. Bilgisayarda DVI portu yoksa, DVI destekli bir ekran
kartı almak gerekiyor. Windows 10 işletim sisteminde, ikinci
monitörden bilgisayardaki DVI portuna bağlantı sağlandığında,
ekranın sağ alt kısmındaki işlem merkezinden “Tüm ayarlar”
seçilerek devam edilir.
Windows Ayarları penceresinden “Sistem” seçilerek devam
edildiğinde, monitör ayarlarının yapıldığı ekrana ulaşılır. Bu
ekranda, bilgisayarın DVI portuna ikinci ekran takıldığında
monitörün algılandığı görülebilir. Algılama da sorun olduğunda,
video ekranının alt kısmındaki “Birden çok ekran” altındaki
“Algıla” seçilerek, sistemin ikinci monitörü görmesi sağlanır.
Bilgisayarda birden fazla monitör kullanırken, takılacak ek
monitörlerin algılanması için alınan DVI destekli ekran kartı
veya video destekli USB istasyonları için gerekli olan uygulamaların kurulmuş olması gereklidir.
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M1 PRO VE M1 MAX
İŞLEMCİLERİNİN
GÜÇ VERDİĞİ

14 VE 16 İNÇ
MACBOOK PRO
TANITILDI
Apple bu senenin ikinci etkinliği ile
karşımıza çıktı. Uzun bir süredir
konuşulan M1 işlemcisinin yeni
sürümü ve yine bir süredir yeni
modelini görmediğimiz AirPods
güncellendi. Önceki M1 sürümüne
göre oldukça iyi bir noktaya ancak
yeni modelin özellikleri merak
edilen M1 Pro işlemcili 14 inç
MacBook Pro ile M1 Pro ve M1
Max işlemcili 16 inç MacBook Pro
modelleri karşımıza çıktı.
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1

4 inç MacBook Pro, 8 çekirdekli
işlemci, 3.7 kata kadar daha hızlı
performans sunarak kullanıcıların
yüzünü gülümsetmeyi başarıyor
ve grafikler 16 çekirdekli grafik birimi
tarafından sağlanıyor. Ancak burada
önemli fark yapay zekâ noktasında geliyor.
Böylelikle 11 kata kadar daha hızlı yapay
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öğrenme, 21 saate kadar pil ömrü ve 13
kata kadar daha hızlı grafik performansı
yer alıyor ama bu veriler cihaz konfigürasyonuna göre değişiyor.
Apple, 5 nm M1 Pro çipinin saniyede
33,7 trilyon işlemi işleyebilen 16 çekirdekli
grafik işlemcili ile dünyanın en hızlı entegre grafik kartına sahip olduğunu belirtti.

14 ve 16 inç MacBook Pro | BİLGİSAYAR DÜNYASI
Yeni MacBook modelinde uzun zamandır
beklenen MagSafe, HDMI portu ve SD kart
desteği geldi. Apple bu işlemci ile kullanıcılara 200 GBps’nin üzerinde bellek bant
genişliği ve iki adet harici ekran desteği
sunuyor. Ama bu desteklerin birçoğunun
verimli çalışması için macOS Monterey
işletim sisteminin beklemek gerekebilir.
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Apple yeni model ile Touch-Bar özelliğini kaldırırken yerine fonksiyon tuşlarını
geri getirdi. Aynı zamanda bağlantı noktası
konusunda da birçok yeniliğe giden Apple,
MagSafe 3 bağlantı noktasına geri döndü.
Yeni MacBook Pro’nun en önemli değişikliği ise çentik oldu. Evet yanlış duymadınız, MacBook Pro’da aynı iPhone’daki
gibi çentik bulunuyor. Bunun yanı sıra 14,2
inç ekrana sahip cihazda Liquid Retina
XDR ekran yer alıyor. Yeni MacBook Pro
bununla birlikte 120 Hz ProMotion ekran
yenileme hızına sahip.
Yeni 14 inç MacBook Pro’lar yeni mini LED
ekran teknolojisi ile geliyor. Apple, bu yılın
başlarında duyurduğu 12,9 inç iPad Pro’da
mini LED teknolojisini ilk kez kullanmıştı.
Bununla birlikte mini-LED, arka ışıkta bin-
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lerce gerçekten küçük LED yer alıyor. Bu
teknoloji de OLED’e benziyor. Ancak yanma
riski olmadan daha yüksek kontrast oranları
ve daha derin siyahlar sağlar.

M1 Pro ve M1 Max işlemcili
16 inç MacBook Pro özellikleri

M1 Max işlemcili beklenen MacBook
Pro ise, özellikle grafik birimi konusunda
iddialı geliyor. 10 çekirdekli işlemci, 16 ve
32 çekirdekli grafik birimi ile 16 çekirdekli
Neural Engine yer alıyor.
Önceki M1 işlemcili modellerde maksimum 16 GB RAM sunan Apple, M1

Max’li modellerde bununla birlikte 64
GB‘a kadar RAM seçeneği sunuyor. 5 nm
M1 Max çipinin saniyede 57 trilyon işlemi
işleyebilen 32 çekirdekli grafik işlemcili ile
dünyanın en hızlı entegre grafik kartına
sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte
Apple, yeni 16 inç modellerinde Magic
Keyboard, MagSafe 3 bağlantı noktası
bulunuyor.
Yeni MacBook Pro’da Touch Bar’ın
yerini fiziksel tuşlar aldı. Buna ek olarak
sağ tarafta Thunderbolt 4 bağlantı noktası
ile HDMI bağlantı noktası yer aldı. Solda
ise bir kulaklık jakı ve iki Thunderbolt 4
bağlantı noktası ile bir SD kart yuvası var.
Apple’a göre, bir Mac dizüstü bilgisayardan şimdiye kadar gördüğümüz en fazla
bağlantı bulunan bilgisayar oldu. Ayrıca,
iPhone’larda gördüğümüz çentik tasarımı
artık MacBook Pro ailesine de geldi.
Apple, cihazın performansını yükseltirken depolamayı da giriş seviyesinde 512
GB SSD ile yükseltti. M1 Pro işlemcinin
potansiyelinden tümüyle yararlanmanız
için geliştirilen macOS Monterey, sağladığı
büyük performans kazanımları ve daha
birçok avantajla Mac’te çığır açıyor. Ayrıca gizlilik özellikleri ve sınıfındaki en
iyi güvenlik düzeyi ile dikkatleri üzerine
çekiyor. 100 watt-saatlik yerleşik lityum
polimer pil ve 140 W USB-C Güç Adaptörü ile kutudan çıkacak.

EĞLENCE DÜNYASI | Squid Game
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KİMSE YÜZÜNE BAKMADI:

SQUiD GAME’İN GÖZ
DOLDURAN BAŞARISI
Son zamanlarda sağır sultanın bile mutlaka ağzında dolaşan ve
hakkında bir şeyler konuştuğu Squid Game, ilk 28 gününde 111
milyon kez izlendi. Dizinin yayınlandığı Eylül ayına kadar, liderlik
82 milyon izlenmeye sahip dönem draması Bridgerton’a aitken;
Squid Game bu rekoru kırmayı başardı ve “Netﬂix’in en popüler
ve en çok izlenen orijinal yapımı” haline geldi. Peki dizide
insanları bu kadar kendine çeken şey neydi?
SAMSUNG 50AU9000 50” 125 Ekran
Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV

Squid Game’in gerek Türkiye’de, gerekse dünyada
yarattığı ilgi oldukça büyük. Halen seyretme şansı
bulamadıysanız, Samsung’un 4K Ultra HD akıllı
televizyonu, sizi dizinin atmosferine çekmek için iyi
bir seçenek vadediyor.
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quid Game, her dizide olduğu gibi
birkaç tane karakteri merkezine
alıyor gibi gözükse de aslında
durum daha farklı. 456 kişinin
tamamı bu dizide eşit özelliklere ve öneme
sahip. Hepsinin ortak noktası: Kelimenin
tam anlamıyla “borç batağına” saplanmış
olmaları ve tanımadıkları bir gizli görevlinin oyun davetini kabul edecek kadar
çaresizliğe düşmeleri. Gizli bir örgüt ya
da oluşum, 456 kişiye aynı anda oyun
daveti gönderiyor ve sonunda kazanan
kişiye büyük ödül, 45.6 milyar Won (38
milyon Dolar) vereceğini söylüyor. Dizide
aktarıldığı kadarıyla, oyunun amacı ise
tamamen zenginlere eğlence çıkarmak.
İşin en can alıcı noktası tam burada.
Bir tarafta çaresizlikten ne yapacağını
şaşıran fakirler, diğer tarafta sahip olduğu
servetten sıkılıp o fakirleri eğlence amaçlı
kullanan zenginler. İzlediyseniz anımsayacaksınızdır; VIP olarak tanımlanan
zengin seyirciler, oyuncular üzerinde bahse
giriyorlar. Ancak hiçbirisi, hangi oyuncu adına neden bahis orta koyduğunun
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tam olarak farkında değil. Oyuncuları
tamamen kıyafetlerinin üzerinde yazan
numara ile adlandırmış durumdalar. Yani
aslında X oyuncusuna bahis oynamıyor,
006 numaraya bahis oynuyor. Ve yine tek
amacı: paradan sıkıldığı(!) için kendine
eğlence yaratmak. Squid Game bu anlamda, ‘gerçeğin ta kendisini’ insanların
yüzüne vurmayı fazlasıyla başarmış bir
dizi oldu. Hayatta da işler hep böyledir.
Alt sınıfta yaşayanlar, üst sınıfların eğlence ve geçim kaynağı olmuştur. Squid
Game aslında 456 çaresiz oyuncuyu bir
araya getirmekle kalmadı. 100 milyondan
fazla insanı tek bir duygu etrafında buluşturarak yaşadıkları hayatın iç yüzünün
farkına varmalarını sağladı.

Senaryosu 10 yıl önce
yazılmaya başlandı

Squid Game’in yönetmeni ve senaristi
Hwang Dong-hyuk, dizinin senaryosunu
10 yıl önce yazmaya başladığını ve o tarihten beri üzerinde çalıştığını açıkladı.
Hiçbir TV kanalının diziyi kabul etmedi-

ğini belirten Dong-hyuk, “para için oyun
oynayarak birbirine zarar verme fikrinin
televizyon formatına uygun olmadığı”
yönünde geri dönüşler aldığını söyledi.
Netflix’in 9 bölümden oluşan tek sezon
için 21.4 milyon Dolar para harcadığı
ortaya çıktı. Dizinin şirkete kazandırdığı
miktarın ise 900 milyon Dolara yaklaştığı
belirlendi. Her şeye rağmen bu işten en
kârlı çıkan taraf Netflix oldu.

Yönetmen, çekimler esnasında
6 dişini kaybetti

Hwang Dong-hyuk dizinin yaratım
süreci ile alakalı röportajında, çekimler
esnasında maruz kaldığı ağır stres yükü
nedeniyle 6 dişini kaybettiğini açıkladı.
“Bir diziyi tek başına yönetmek ve yazmak
büyük sorumluluktur” sözlerini ekleyen
Dong-hyuk, “Aynı şeyi ikinci sezon için
yapma düşüncesi şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz kesin bir şey yok,
ancak bunu isteyen o kadar çok insan var
ki cidden düşünüyorum.” diyerek yeni bir
sezona da yeşil ışık yaktı.
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RAMPAGE Favory 7.1 Gaming Kulaklık

Yenilenmiş grafikleriyle Grand Theft Auto’nun efsane
üçlemesini oynamaya hazırsanız, eski ekipmanlarınızı da
değiştirmenin vakti gelmiş demektir! Güçlü bir kulaklıkla
atmosferin içine kendinizi kaptırmak isterseniz,
Rampage’in oyun kulaklığı ihtiyacınızı karşılayacaktır.

İLE NOSTALJİYE MODERN BİR YOLCULUK!
Oyun sektörünün başı çeken şirketlerinden Rockstar
Games’in bir döneme damga vurmuş üç GTA oyununun
remastered versiyonlarını bir araya getirdiği GTA The
Trilogy: The Deﬁnitive Edition için geri sayım resmen başladı.
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TA San Andreas, Vice City ve GTA III yapımlarının buluştuğu GTA The Trilogy hakkında geçtiğimiz günlerde
Rockstar Games’den resmi açıklama gelirken, yeni sürümün çıkış tarihi ve fiyatı da oyunseverlerle paylaşıldı.
Öncelikle yeni oyunların hikaye ve oynanış tarafında herhangi
bir yenilikle gelmediğini belirtelim. Rockstar Games, bu noktada tamamen yapımların grafiklerini günümüz standartlarına
uygun hale getirmeye yoğunlaşmış.
Ancak grafik tarafında da farklı bir bakış açısı getirilmiş. Zira
GTA The Trilogy’den gelen ilk görüntüler ve şirketin geçtiğimiz
günlerde paylaştığı resmi fragmanı göz önünde bulundurduğumuzda yeni oyunların adeta Fortnite havasında geçeceğini
rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu durum her oyuncunun hoşuna
gitmeyecektir. Sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz değil mi?
Gelelim merakla beklenen yeni sürümün çıkış tarihine… GTA
The Trilogy, geçtiğimiz günlerde Rockstar Games’in çevrimiçi
mağazasında resmen listelendi. Buna göre yeni oyunlar; PS4,
PS5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için 11
Kasım’da dijital, 6 Aralık’ta ise fiziksel olarak çıkış yapacak.
Sürümün fiyatı ise ülkemizde platform farketmeksizin 529
TL’den satışa sunulacak.
Son olarak GTA The Trilogy’nin dijital çıkış tarihi 11 Kasım’ın
popüler GTA 3 oyununun 20. yıl dönümüne denk geldiğini
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belirtelim. Rockstar Games, kutlama amacıyla GTA Online’da
oyunculara GTA 3’e özel bazı sürprizler yapmaya hazırlanıyor.
Şu an için bu sürprizlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmasak
da, GTA Online oyuncularının bu tarihte kesinlikle tetikte
olması gerekiyor.
GTA The Trilogy: The Definitive Edition’un sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB /
AMD Radeon R9 280 3GB
Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 2600
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB /
AMD Radeon RX 570 4GB
Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

GELECEK AY

TEKNOLOJİK YENİ YIL HEDİYELERİ
YAYINCI Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65 Kağıthane/İstanbul
İMTİYAZ SAHİBİ Yenal Gökyıldırım (Tüzel Kişi Temsilcisi) GENEL YAYIN YÖNETMENİ Ebru Metiner (Sorumlu Müdür)
YAPIM VE KONSEPT SDN Bilişim İnternet Yayıncılık Sanayi LTD. Şirketi, Eski Büyükdere Cad. Yamaç Sk. No: 6/4,4. Levent / İstanbul
(www.shiftdelete.net) Mehmet Ali Ertunç (Yazı İşleri Müdürü),
KATKIDA BULUNANLAR Dursun Çavuş, Veyis Özen Ertuğ, Oğuz Çakır, Cem Şancı, Faruk Doğan, Tunahan Karakış, Yiğit Can Polat,
Aykut Altındağ, Funda Güleç Yalçın, Salih Ertuğrul, Efrahim Aslan
FOTOĞRAF Shutterstock
YÖNETİM YERİ Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 65 TR-34218 Kağıthane/İstanbul
BASKI Promat Basım Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673 Sokak No: 34 / Esenyurt - İSTANBUL
Tel: 0212 622 63 63, info@promat.com.tr, www.promat.com.tr
YAYIN TÜRÜ Yerel, Süreli, Aylık ve Ücretsiz İLETİŞİM info@mediazine.com.tr
©Mediatrend, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi tarafından Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili sair mevzuata uygun olarak yayımlanmaktadır.
Mediatrend dergisinin isim ve yayın hakkı Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. Yayıncının yazılı izni olmadan bu yayının hiçbir parçası
yeniden yayınlanamaz ya da baskı, fotokopi, film veya internet kullanılarak veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz. Bu yayında belirtilen fiyat ve
bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve dizgi hataları nedeniyle herhangi bir hak iddia edilemez. Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi üçüncü
şahısların bu yayını okumaları veya bu yayın içeriği nedeniyle karşılaşabilecekleri hususlar ve bunların sonuçları bakımından sorumlu tutulamaz.

100 | www.mediamarkt.com.tr

