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Müziğin içinde kaybolurken yok gibi!
YILBAŞI HEDİYELERİ
Bir yılın daha sonuna geldik. Yeni yıl heyecanı,
herkesin içini ısıtırken; bu rengarenk
dönemde sevdiklerinize alacağınız yılbaşı
hediyeleri konusunda size yardım edeceğiz.
En teknolojik hediyeler, sizin olsun!
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eredeyse bir yılın daha sonuna geldik. Acısıyla,
tatlısıyla geçirdiğimiz bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Havaların soğuduğu, kışın artık
tam anlamıyla kendisini göstermeye başladığı bu
dönemde; yeni yıla sayılı günler kala biz de Mediatrend
ailesi olarak yılbaşı heyecanını sizlerle paylaşmak istedik.

Yine her zamanki gibi dolu dolu içerikler, okuyucularını bekliyor. Yılbaşı temasını ön plana aldığımız bu sayıda, öncelikli olarak
yılbaşı hediyelerine ağırlık veriyoruz. Sevdiklerine hediye alacak,
fakat aklına bir fikir gelmeyen okurlarımız için birbirinden ideal
teknolojik seçenekleri listeledik. Ayrıca yılbaşı gecesi yapabileceğiniz teknolojik aktiviteleri de sıraladık!
Mobil Hayat köşemizde, geride bırakmak üzere olduğumuz
2021 yılına damgasını vuran akıllı telefonlardan bahsettik. Her ay
olduğu gibi, ünlü konuklarla yaptığımız teknoloji ve hayat üzerine
röportaj serimizde, bu ay Masterchef programından tanıdığımız,
sosyal medyanın gözde aşçısı Sefa Okyay Kılıç ile konuştuk.
Kış atmosferini bütünüyle hissedeceğiniz yeni sayımızın Gezi
köşesinde, kış soğuklarında ziyaret edebileceğiniz sıcacık kaplıcaları anlattık. Mutfakta Yaşam köşemizde öğrenci evleri için pratik

tarifler verirken; aynı zamanda yılbaşı sofranızı renklendirecek
tarifleri de es geçmedik. Evde Yaşam köşemizdeyse ısıtıcı seçme
rehberi ve bütçe dostu akıllı televizyonları sıraladık.
Objektif konulu sayfalarımızda iki içerik sizleri karşılıyor.
Bunlardan ilki, 2022 yılında telefon kameralarının geleceğini
anlatırken; ikinci olarak ise hava fotoğrafçılığı hakkında kapsamlı
bilgiler ediniyoruz. Ses ve Görüntü köşesinde, evde yılbaşı geçireceklere sinema sistemi önerilerinde bulunuyoruz. Ayrıca her ay
bir ünlü yönetmeni ağırladığımız sayfamızda, bu ay Türk asıllı
Alman yönetmen Fatih Akın’ın portresini aktarıyoruz.
Bilgisayar Dünyası sayfalarımız, Microsoft’un eğitim odaklı
yeni işletim sistemi Windows 11 SE ile açılıyor. Ayrıca kablosuz
klavye seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları da aktarıyoruz.
Dergimizin en keyifli sayfalarından Eğlence Dünyası köşemizde
ise 2021’in en iyi oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Son olarak, yılbaşı gecenize renk katacak filmleri sıraladık!
Yeni yıl heyecanınıza eşlik edecek Aralık sayısı sizleri bekliyor!
Keyifli okumalar...
MediaMarkt Türkiye
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GEZİ | Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar

Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar | GEZİ

KIŞ SOĞUKLARI İÇİN
SICACIK KAPLICALAR
Termal turizm, Türkiye’nin en güçlü olduğu alanlardan
biri. Çok önemli kaplıca merkezlerine sahip ülkemize
kaplıca ve termal turizm için her yıl çok sayıda turist akın
ediyor. Kışın soğuk atmosferinde insanın iliklerini ısıtan
bu fırsatları sizin için inceledik. İşte, Türkiye’de termal
turizm için tercih edebileceğiniz en güzel tatil bölgeleri…
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GEZİ | Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar

Bolu kaplıcaları

Bolu’nun yeşil doğasında saklanan
kaplıcalar da Yalova gibi termal şifayı
arayanlar için huzurlu, konforlu, sakin
ve dinlendirici bir tatil imkanı sunuyor.
Bölgenin yakınında Kartalkaya kayak
merkezi de bulunuyor ve dilerseniz, sıcak
sulardan çıkıp buz gibi kayak merkezinde,
kış sporlarının keyfini de sürebilirsiniz.
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Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar | GEZİ

Afyon kaplıcaları

Sucuğu, kaymağı ve zengin mutfağı ile
ünlü Afyon ayrıca yer altı termal sularıyla
da oldukça meşhur. Afyon’un termal
otellerinde konaklarsanız, bir yandan da
harika lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.
Ancak Afyon’daki kaplıca sularının,
Türkiye’nin diğer bölgelerine oranla
daha yüksek sıcaklıkta olduğunu da
unutmayın. Suyun sıcaklığına alışmanız
biraz zaman alabilir. Afyon’daki termal
suların ise kireçlenme, cilt rahatsızlıkları,
böbrek hastalıkları ve solunum yolları
şikayetlerine iyi geldiği vurgulanıyor.
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GEZİ | Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar

Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar | GEZİ

İzmir kaplıcaları

Deniz, kum, güneş tatili ile ün yapan
Ege’de ayrıca, çok değerli ve zengin
termal kaynaklara sahip olan İzmir’in
kaplıcaları da ünlü. Balçova, Çeşme-Ilıca,
Bademli, Geyiklidağ, Cumalı bölgelerindeki termal otellerde sağlık ve şifa odaklı
çok güzel bir tatil planlayabilirsiniz.

Yalova kaplıcaları

Türkiye’nin en ünlü termal turizm merkezi,
hiç kuşkusuz Yalova’dır. Bu bölgedeki kaplıcalar,
şifalı olarak tanımlanıyor ve romatizmaya, böbrek
hastalıklarına ya da diğer bazı hastalıklara karşı
alternatif tedavi veya destekleyici tedavi olarak
tavsiye ediliyor. Yalova’ya 13 km mesafedeki bölge
yemyeşil bir doğa içinde yer alıyor. bölgedeki lüks,
bakımlı ve modern tesisler misafirlerine, doğa
içinde huzurlu ve konforlu bir tatil imkanı sunuyor.
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MOBİL HAYAT | 2021 yılına damgasını vuran akıllı telefonlar

2021 yılına damgasını vuran akıllı telefonlar | MOBİL HAYAT

2021 yılına
damgasını vuran
akıllı telefonlar
Akıllı telefon dünyasında
amiral gemileri yüksek
ﬁyatlarıyla eskisi gibi
tüketicilerin ilk tercihi
olmaktan çıkıyor. Ancak
buna rağmen 2021 yılı da
amiral gemilerinin zirvede
yer aldığı yıllardan oldu.
İşte 2021 yılına damga
vuran en iyi amiral gemisi
telefonlar…

iPhone 13 Pro Max

Her ne kadar, iPhone 13 serisi yeni tanıtılmış olsa
da, 2021 yılına kısa süre içinde damga vurmayı
başardı. Yılın büyük çoğunluğunda ise iPhone 12
Pro Max bu tahtın sahipleri arasındaydı. iPhone
ailesinin en iddialı üyesi olan 13 Pro Max, yeni
nesil 6 çekirdekli ve 5nm fabrikasyon sürecinden
geçen A15 Bionic işlemci ile geliyor. Piyasanın
en iyi işlemcisine sahip olan telefon 5 çekirdekli
bir grafik birimine de sahip. Bu grafik birimi de
rakiplerinin çok ötesinde bir performansa sahip.
Apple, ilk defa bu sene Pro serilerinde 120Hz
ekran tazeleme hızı kullandı. iPhone 13 pro
Max, 6,7 inç büyüklüğünde Super Retina XDR
OLED ekranla geliyor. Bu ekran bileşeni ise
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1000 nit, maksimumda 1200 nit parlaklık ve
HDR10 gibi önemli özelliklere sahip. ProMotion
teknolojisine sahip bu Super Retina XDR ekran,
daha hızlı, daha parlak, daha duyarlı bir ekran
deneyimi sunuyor.
Kamera tarafında da iddialı olan iPhone 13
Pro Max, 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip
geniş açılı ana kamera, yine aynı çözünürlüğe
sahip ultra geniş ve telefoto kameranın olduğu
üçlü kamera kurulumu ile geliyor. iPhone 13 Pro
Max ana kameraı f/1,5 diyafram açıklığı ile gece
çekimlerinde çok daha fazla ışık almayı başarıyor.
Ön tarafta da yine 12 Megapiksel çözünürlüğe
sahip ultra geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.
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2021 yılına damgasını vuran akıllı telefonlar | MOBİL HAYAT

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung, 2021 yılında da Galaxy serisinin en üst seviye amiral gemisi
modeli ile damgasını vurdu. Her ne kadar ülkemizde Exynos işlemcili
modeli yer alsa da, Snapdragon 888 ile donanmış olan model biraz
daha iyi bir performansa sahip.
Ancak bu model ABD VE Çin pazarında satılıyor. Ekran tarafında
6,8 inç boyutunda Dynamic AMOLED ile gelen model, 120 Hz ekran yenileme teknolojisine sahip. HDR10 Plus teknolojisi ve 1500
nit parlaklık değeri ise ekranın en önemli özellikleri arasında.
Telefon bu yönüyle yılın en parlak ekranlı telefonlarından biri.
Snapdragon 888 5G, 5nm fabrikasyon süreci ile üretildi.
Exynos 2100 işlemci de yine aynı üretim süreci ile karşımıza
çıktı. İşlemci saat hızı ile öne çıkan Exynos 2100, grafik
performansında ise Mali-G78 MP14 grafik birimi ile
Adreno 660’ın gerisinde kalıyor.
Kamera tarafında ise 108 Megapiksel çözünürlüğe
sahip ana kamera f/1,8 diyafram açıklığı
ve 1/1.33 inç büyüklüğünde ISOCELL
HM3 sensörü ile karşımıza çıktı. Bu
ana kamera sensörü, özellikle gece
çekimlerinde S21 Ultra modelinin
çok daha fazla ışık almasını sağlıyor.
Toplam dört arka kamera
ile gelen model, 10 Megapiksel çözünürlüğünde
periskop kamera, 10
Megapiksel telefoto kamera ve 12 Megapiksel
çözünürlüğünde 13mm
ultra geniş kamera ile
karşımıza çıkıyor.
Telefonun selfie
kamerası ise 40
Megapiksel çözünürlüğünde.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi, Mi takısını kullandığı son
amiral gemisi serisiyle 2021 ortasına doğru karşımıza çıktı. Özellikle
arka kamera tarafında yer alan ekran hem tasarım hem de işlevsellik
açısından yılın önemli yenilikleri
arasına girdi. Yine yılın en iyi amiral
gemisi işlemcisi Snapdragon 888 bu
Android telefona eşlik ediyor.
Mi 11 Ultra, 6,81 inç boyutunda
AMOLED ekran 120 Hz ekran yenileme, HDR 10 Plus ve Dolby Vision
teknolojisine sahip. Telefonun ekran parlaklığı ise yüksek parlaklık
modunda 900 nit, maksimum da
ise 1700 nit değere sahip.
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Kamera tarafında da iddialı olan
Mi 11 Ultra, 50 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile karşımıza
çıkıyor. Bu ana kameranın diyafram
açıklığı ise f/2,0 değerinde. Buna
karşın bu kameranın sensörü de
1/1.12 inç boyutunda.
Üçlü kamera kurulumuna sahip
amiral gemisi, 48 Megapiksel periskop kamera, yine 48 Megapiksel
çözünürlüğünde ultra geniş açılı
kamera kurulumuna sahip. Telefonun ön kamerası ise 20 Megapiksel
çözünürlükte. Hızlı şarj konusunda
da iddialı olan model 67W hızlı şarj
desteğine sahip.
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Realme GT 5G

Son yıllarda uygun fiyatlı akıllı telefon piyasasında önemli işler yapan
Realme, yeni amiral gemisi GT serisi
ile yeni bir yola girdi. Oppo’nun Ace
serisinin devamı olan bu model, Realme’nin de tanıttığı ilk amiral gemisi
telefon modeli olma özelliğine sahip.
Süper AMOLED 6,43 inçlik ekranla
karşımıza çıkan telefon 120Hz ekran
yenileme özelliğine sahip. Snapdragon
888 ile gelen akıllı telefon 186 gramla
en hafif amiral gemisi akıllı telefonlardan biri.
Üçlü arka kamera kurulumu ile gelen
telefonun geniş açılı ana kamerası 64
Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera
ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde ultra
geniş açılı.Telefon ayrıca 2 Megapiksel
çözünürlüğe sahip Makro kameraya
sahip. Ön kamera tarafında ise 16
Megapiksel çözünürlüğe sahip selfie
kamerası yer alıyor. Realme GT 5G’de
65W hızlı şarj desteği ile öne çıkan
amiral gemilerinden biri.

OnePlus 9 Pro

Ülkemize 2021 yılında giriş
yapan OnePlus, uzun süredir beklenen markalar arasındaydı. OnePlus
9 Pro ise markanın bu sene tanıttığı en
iddialı akıllı telefon modeli. Özellikle
kamera tarafında İsveçli Hasselblad ile
ortaklık kuran firma bu alanda önemli
telefonlar arasına girmeyi başardı.
Ekran tarafında 6,70 inç AMOLED panelle
karşımıza çıkan amiral gemisi 120 Hz ekran
yenileme ile karşımıza çıktı. HDR 10 Plus gibi
güncel teknolojileri barındıran bu ekran 1300
nit parlaklık sunuyor.
Snapdragon’un 888 işlemcisini kullanan model
kamera tarafında ise önemli avantajlara sahip. Dörtlü
kamera kurulumu ile gelen modelin ana kamerası 48
Megapiksel çözünürlüğünde. Bu geniş açılı kameranın
diyafram açıklığı ise f/1.7 değerinde. Bu anlamda ana
kamera çok daha fazla ışık alma özelliğine sahip.
Telefonda yer alan ultra geniş açılı kamera ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde. 8 Megapiksel telefoto ve 2 Megapiksel
makro kamera ise dörtlü kamera donanımını tamamlıyor.
Özellikle geniş ve ultra geniş açılı kameralarla OnePlus 9 Pro
bir nevi iki ana kameraya sahip.

ONEPLUS N10 5G

Bu yıl piyasaya çıkan OnePlus
N10 5G, orta segmentli telefon
arayanlar için oldukça ideal
bir seçenek. Snapdragon 690
5G işlemciye sahip cihaz,
dörtlü kamera modülünde 64
Megapiksel ana kamera taşıyor.
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MOBİL HAYAT | Sefa Okyay Kılıç ve Teknoloji

Sefa Okyay Kılıç ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

SEFA OKYAY KILIÇ
VE TEKNOLOJİ
Mobil Hayat köşemizde her ay farklı bir ünlü
konuğumuzu ağırlayıp, onlara teknoloji ve hayat
üzerine çeşitli sorular yöneltiyoruz. Bu ayki
konuğumuz ise sevilen aşçı ve fenomen Sefa
Okyay Kılıç...
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Sefa Okyay Kılıç ve Teknoloji | MOBİL HAYAT
Teknoloji hayatınızda nasıl bir yere sahip?
“Hayatımda olmazsa olmaz” diyebileceğiniz
teknolojik bir ürün var mı?
Şefler olarak meslek hayatımızın büyük bir kısmını teknolojik mutfak aletleri ile yürütmekteyiz.
Teknolojik gelişmeleri de bu yüzden çok yakından
takip ediyoruz. Benim için vazgeçilmez teknolojik
ürünler konveksiyonel fırın, mutfak aletleri ve
olmazsa olmaz akıllı telefonum…
Mesleğini sosyal medyaya taşıyan bir aşçı olarak, geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Bunun
size getirdiği avantaj ve dezavantajlar neler?
Öncelikle mesleğimden dolayı tanınmak bana
gurur veriyor ve gün geçtikçe de bunun hayatımdaki faydaları artıyor, yaptığım yemeklerin ve paylaşımların beğenilmesi ve insanların iyi dilekleri
beni motive ediyor. Ama bir yandan da hayat size
bir şeyler katıyorsa bazı şeyleri de elinizden alıyor.
Özgürlüklerimin kısıtlandığını düşünüyorum
ve diğer insanların seni gerçekte hiç tanımadığı
halde sadece sosyal medyada yaptığın paylaşıma
göre acımasızca eleştirmeleri beni bir nebze üzüyor. Bunun dışında başka bir dezavantajı olduğunu
düşünmüyorum.
Daha önce konvansiyonel medyada da yer almış bir isim olarak, dijitalde mi kendinizi daha
rahat hissediyorsunuz, yoksa televizyonda mı?
Televizyonda tabii ki daha rahat hissediyorum.
TV çekimi yaparken tekrar olmaması, insanı daha
doğal kılıyor. Dijital medyada ise insanların geri
dönüşlerine de açık olmalısınız ve bu yüzden kitlenize uygun hareket etmelisiniz.
Akıllı telefonunuzda en sık kullandığınız 3
uygulama hangisidir? Telefonunuzda severek
kullandığınız hizmetler, özellikler nelerdir?
İlk olarak tabii ki Instagram. Gelişen sosyal
medya algısının bir numaralı adresi bence ve ben
de en çok onu kullanıyorum. İkinci olarak Inshot,
videolarımı çok pratik bir şekilde düzenlememi
sağlıyor. Son olarak Binance uygulamasını kullanıyorum.
Teknoloji tüm hızıyla gelişimini sürdürürken,
20 yıl sonrası için bir gelecek tezahürü istesek;
sizce teknoloji perspektifinde nasıl bir dünya
bekliyor bizi?
Teknolojik gelişmelere dair 20 yıl önce günümüzü anlatsanız muhtemelen kimse inanmazdı.
Ben de gelecekte yine inanılmaz şeyler olacağını
düşünüyorum. Bunun da ilk adımını günümüzde
Metaverse ile attık bence. Şimdiden temel taşları
kurulan metaverse ve sanal dünya, geleceğin teknolojik dünyası olmak adına emin adımlarla ilerliyor.
Son olarak, yeni yıldan beklentileriniz neler?
Yeni yılda ülkemiz adına üretimin ve gelişimin bol
olduğu, hayalleri olan insanlar adına da hayallerine
giden yolda ilk adımlarını attığı bir yıl dilerim.
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Sevdiklerinizi mutlu edecek teknolojik yılbaşı hediyeleri | TEKNOLOJİK HEDİYELER

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU
EDECEK TEKNOLOJİK
YILBAŞI HEDİYELERİ
Küresel pandemi nedeniyle son birkaç yılımız
pek iyi geçmedi. Ancak aşılama çalışmalarının da
hız kazanmasıyla yavaş yavaş virüsün etkisinden
kurtularak normalleşme sürecine girmiş
bulunuyoruz. Durum böyle olunca hızla yaklaşan
yılbaşı için planlar yapılmaya başlandı bile.
Leziz yemeklerin yendiği, çeşitli ev oyunlarının
oynandığı ve dışarıda eğlenceli aktivitelerin
yapıldığı yılın son gecesinde çeşitli hediyelerle
sevdiklerimizin yüzünde ufak da olsa bir tebessüm
oluşturabilmek oldukça önemli. Biz de siz değerli
okuyucularımız için sevdiklerinizi mutlu edecek en
iyi teknolojik yılbaşı hediyelerini derledik…

JBL Tune 600BTNC(ANC)
Kulaküstü Kulaklık

Sevdiklerinize yılbaşı hediyesi almak
konusunda halen daha kararsızsanız,
yediden yetmişe herkesin ihtiyacı olan bir
seçenek var: Kulaklık! JBL’in kulaküstü
kulaklığı, gürültü engelleyici özelliği ve
yüksek ses kalitesiyle öne çıkıyor.
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OnePlus 9 Pro 5G

Teknolojik hediye denince akla ilk akıllı
telefon geliyor. Biz de günümüz standartlarına
göre alınabilecek en iyi amiral gemisi sınıfında
yer alan OnePlus 9 Pro 5G modelini seçtik.
Akıllı telefon, 6.70 inç 1440 x 3120 piksel çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan ve 1300
nit parlaklık üreten AMOLED panelle geliyor.
Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinin
yanı sıra 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama
ile üst düzey bir kullanıcı deneyimi vadediyor.
Kamera tarafında da aynı durum geçerli. Zira
16 Megapiksel selfie kamera, 48 Megapiksel
ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı
kamera, 8 Megapiksel telefoto sensörü ve 2
Megapiksel monokrom sensör ile adeta cam
gibi resimler çekebiliyor.
Uzun kullanım süresi ile öne çıkan akıllı telefon, USB-C üzerinden şarj olabilen
50W kablosuz, 65W kablolu şarj desteğine
sahip 4.500 mAh’lik bataryadan besleniyor.
Sevdiklerinizin ihtiyaçlarını sonuna kadar
karşılayacak.

Sevdiklerinizi mutlu edecek teknolojik yılbaşı hediyeleri | TEKNOLOJİK HEDİYELER

ASUS X515JABR1968T

Listemizin bir diğer üyesi konumundaki ASUS
X515JA-BR1968T, 15.6 inç
büyüklüğünde HD çözünürlüklü TN panele sahip.
İki çekirdek ve dört izlekten
oluşan 10.nesil Intel Core
i3 işlemcisi ile günlük kullanımlar için oldukça ideal
bir deneyim sunan dizüstü,
4 GB RAM ve 256 GB SSD
ile geliyor. Aynı zamanda
16 GB’a kadar RAM artırımının mümkün olduğunu
belirtelim.
Cihaz, tasarım tarafında
da kullanıcıları üzmüyor.
Zira ince ve hafif yapısı
ile kolaylıkla taşınabiliyor.
Şarjlı kullanım süresi de 6
saatin üzerinde. Kutudan
çıkar çıkmaz Windows 10
Home işletim sistemini çalıştırıyor.

Nintendo Switch Konsol

En popüler yılbaşı hediyelerinden biri de şüphesiz oyun konsolları.
Nintendo Switch de kolaylıkla taşınabilen, ancak güçlü donanımı sayesinde üst düzey oyunları yüksek çözünürlükte hiç zorlanmadan oynatan
yapısı ile bu alanda öne çıkıyor. Güç aldığı NVIDIA Tegra işlemcisi, 6.2
inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik IPS paneli ve 6 saatin üzerinde
kesintisiz oyun deneyimi sunuyor.

OPPO Enco Free2

Son yıllarda kablosuz kulaklıklar fazlasıyla
popüler hale geldi. Bu nedenle yılbaşı için sevdiklerinize alabileceğiniz en iyi hediye kablosuz
kulaklık olabilir. Biz bu noktada sizlere OPPO’nun
Enco Free2 modelini öneriyoruz.
Kulaklık, 42 dB aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde ortamdaki sesleri izole ederek
kaliteli bir müzik deneyimi sunuyor. Öte yandan 30
saate kadar çalma süresi vadediyor. Kulaklıkların
her biri 41 mAh, USB-C üzerinden şarj olabilen
kutusu ise 480 mAh kapasiteli bataryaya sahip.
Gelişmiş Bluetooth 5.2 desteği sayesinde de bağlantı kopması gibi sorunlar kesinlikle yaşatmıyor.
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YILBAŞI GECESİ
YAPABİLECEĞİNİZ
TEKNOLOJİK AKTİVİTELER
26 | www.mediamarkt.com.tr

Yılbaşı gecesi yapabileceğiniz teknolojik aktiviteler | TEKNOLOJİK HEDİYELER

2022 nihayet geldi çattı ve bir yılın daha
sonuna geldik. Pandemi ve zorluklarla
geçen 2021’i geride bırakarak, yeni bir yıla
giriş yapıyoruz. Ancak, hemen öncesinde
oldukça önemli bir akşam daha var: Yılbaşı
gecesi. Eş zamanlı olarak neredeyse tüm
dünyada kutlanan bu gece, Türkiye’de de
her sene coşkuyla karşılanıyor.
| 27
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İ

nsanlar, yılbaşı gecesinde dışarı çıkıp farklı
mekanlarda eğlenmek istiyor. Ancak, evde
keyifli vakit geçirmek isteyenlerin sayısı
da oldukça fazla. Buna ek olarak pandemi
de bu kişilerin sayısını artırıyor. Bu nedenle
bireyler, evde eğlenmenin yollarını aramaya
başladı. İşte tam burada hayatımızı kolaylaştıran teknoloji, bir kez daha devreye giriyor.
Evde yılbaşı gecesini geçirmek istediğinizde aslında yapılacak birçok aktivite mevcut.
Özellikle teknolojiyi bu aktivitelere dahil
ederseniz, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınızdan eminiz. Peki, yılbaşı gecesi
için teknolojik aktiviteler neler? Teknoloji
kullanarak, evde nasıl keyifli vakit geçirilebilir? İşte önerilerimiz…
Grupça oynayabileceğiniz oyunlar
Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazı tabii
ki oyunlardır. Genellikle tombala ile özdeşleşmiş olan bu gece, özellikle dijital dünya
sayesinde çok daha fazla oyuna sahip. Evde
kalmak isteyen insanlar, yılbaşını konsol, PC
ya da mobil oyunlar ile geçirebilir. Tek başınıza eğlenebileceğiniz gibi kalabalık olarak
da vakit geçirebilirsiniz. Üstelik oyununuz
bitene kadar saatin 00:00’a geldiğini bile
unutabilirsiniz.
Film ve dizi gecesi
Bir başka değerlendirebileceğiniz aktivite
de sinema / dizi gecesi. Aileniz, arkadaşlarınız
ya da tek başınıza dijital servislerden birinden
bir film açıp, keyifli bir gece yaşayabilirsiniz.
Eğer isterseniz dizi maratonu yapıp, uzun
süredir ertelediğiniz favori dizinizin son
sezonunu bir gecede izleyebilirsiniz. Ancak
yine zamanın nasıl geçtiğini unutup, gece
yarısında geri sayım yapma şansını kaçırabileceğinizi belirtmekte fayda var.
Yılların vazgeçilmezi: Televizyon
Yeni yılı evde karşılamak istediğiniz zaman
en büyük dostunuzun televizyon olduğunu
unutmayın. Hem dünyada neler yaşandığını
anında görmek, hem de yılbaşı programlarını
takip etmek için geleneksel yöntemlerden
faydalanabilirsiniz. Yılbaşına özel, birçok
program TV yapılıyor. Sevdiğiniz kanalda,
birbirinden eğlenceli programları, büyük
bir televizyon ile izleyip bu akşamın tadını
çıkarabilirsiniz.
Partiyi ayağınıza getirin
Yapabileceğiniz bir diğer teknolojik aktivite ise gidemediğiniz partiyi ayağınıza
getirmek. Ailenizi veya yakın arkadaşlarınızı
evinizde toplayabilir, Spotify, Apple Music
ve YouTube Music gibi platformlarda oluşturduğunuz yılbaşı listelerinizler müziğin
tadını çıkarabilirsiniz. Seçtiğiniz teknolojik
aktivite ne olursa olsun eğlenmeyi unutmayın. Mutlu yıllar!
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BÜTÇE DOSTU
FİYATLARA SAHİP
AKILLI TELEVİZYONLAR
Hayatımıza renk katan teknolojik ürünlerin başında şüphesiz
televizyonlar geliyor. Yapılan araştırmalara göre 6 ila 10 yıl
arasında ömre sahip bu cihazlar, her geçen gün daha da
yetenekli hale gelmeye başladı. Özellikle Netﬂix ve Amazon
Prime gibi video akış hizmetlerinin popülerleşmesiyle akıllı
televizyonlara olan talep büyük ölçüde arttı.
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T

abii küresel çip krizi başta olmak
üzere birçok nedenden dolayı televizyonların fiyatlarında ciddi bir
artış yaşandı.Durum böyle olunca
bu tür ürünleri satın almadan önce ciddi
araştırmalar yapılıyor. Biz de siz değerli
okuyucularımız için günümüz standartlarına göre uygun fiyatlı sayılabilecek akıllı
televizyonları derledik.

VESTEL 40F9510

Listemizin ilk sırasında yer alan VESTEL 40F9510, Full HD çözünürlüklü LED
teknolojisini benimseyen 40 inç ekranıyla
kullanıcı karşısına çıkıyor. Çift çekirdekli
Vestel QUI işlemcisinden güç alan akıllı
televizyon, Netflix ve Amazon Prime gibi
video akış hizmetlerinin uygulamalarıyla
çok sayıda içeriğe erişmeye imkan sağlıyor.
Televizyon, minimal çerçeveleri sayesinde tasarım tarafında amiral gemisi
modelleri aratmıyor. Buna ek olarak sahip olduğu ekran paylaşma özelliği ile
PC, akıllı telefon ve tablet gibi
cihazlardaki içeriği kablosuz olarak televizyona
kolaylıkla aktarılabiliyor.
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GRUNDIG 40 GEF 6955

Grundig’in sıklıkla tercih edilen akıllı
televizyonu, 40 inç büyüklüğünde Full HD
çözünürlüklü LED teknolojisini bünyesinde barındıran panelle geliyor. Ürün, dört
çekirdekli işlemcisi sayesinde uygulamalar
arasında daha hızlı ve rahat gezinmeye
imkan sağlıyor. Buna ek olarak dahili
uydu alıcısı bulunan cihaz, Netrange
işletim sistemini çalıştırıyor.
Akıllı televizyon, güçlü bir çevresel ses
sunarak izleme deneyimini artıran Magic
Fidelity teknolojisine sahip. Aynı zamandan bir adet USB ve iki adet HDMI girişi
cihazda mevcut. Netflix, Amazon Prime
gibi hizmetlerine de erişim mümkün.

WOON WN49FAL27

Listemizin bir diğer üyesi ise Sunny
güvencesiyle karşımıza çıkan WOON
WN49FAL27. Uygun fiyatının yanı sıra
kullanıcılara güçlü özellikler sunan akıllı
televizyon, Full HD çözünürlüklü 49
inç ekrana ve HDR destekli LED panel

teknolojisine sahip. Rakiplerinin aksine
Android işletim sistemini çalıştıran cihaz,
ARM Cortex-A55 işlemcisinden güç alıyor.
Dahili uydu alıcısı ile gelen akıllı televizyon, minimal çerçeveleri ve ince ayaklarıyla kolaylıkla taşınarak her ortama
uyum sağlıyor. Bunun yanı sıra cihazda
üç adet HDMI ve iki adet USB bağlantı
noktası mevcut.

PEAQ PTV 49F0-ITR

Listemizin sonlarına doğru yaklaşırken
yine Sunny güvenceli bir model karşımıza
çıkıyor. PEAQ PTV 49F0-ITR, FullHD
çözünürlüklü 49 inç ekrana sahip. Aynı
zamanda LED panel teknolojisini benimseyen cihaz, Android işletim sistemini
çalıştırıyor. İşlemci tarafında ise ARM
Cortex A53 işlemcisi tercih edilmiş.
Akıllı televizyon, bünyesinde dahili
uydu alıcısını barındırıyor. Öte yandan
cihazda üç adet HDMI ve iki adet USB
bağlantı noktası mevcut.
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EVDE YILBAŞI
GEÇİRECEKLER İÇİN
ISITICI SEÇME
REHBERİ
Yılbaşı, yılın son günlerini keyiﬂe
geçirmek isteyenler için en ideal tatil
dönemleri arasında. Her ne kadar dışarıda
etkinliklere katılmak da seçenekler
arasında olsa da evde yılbaşı geçirmek
isteyenler için farklı ısıtıcı çeşitleri
için bir rehber hazırladık. Çoğumuzun
evinde doğalgaz ile ısınma seçenekleri
olsa da, sert kış koşulları farklı ısınma
seçeneklerine yönelmemize neden olabilir.
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Infrared ısıtıcılar

Uzun yıllardan beri hayatımızda olan
Infrared ısıtıcıların çalışma prensibi aslında adında gizli. Infrared’in Türkçe
anlamı kızılötesi. Bu ısıtıcılar, bulunduğu
ortamın sıcaklığı artırmak için kızılötesi
ışınlar kullanıyor. Ancak bu ısıtıcı tipleri
havayı değil, ışığın temas ettiği en yakın
noktayı ısıtma özelliğine sahip. Infrared,
havayı ısıtmadığı için ortamda bulunan
oksijeni de tüketmiyor.
Özellikle evinizde ısının ulaşamadığı
alanlarda Infrared ısıtıcı alternatiflere
göre başarılı. Bulunduğu ortamı hem
aydınlatan hem de ısıtan bu ısıtıcı türleri
havayı ısıtmadığı için kapandığında ortamın soğukluğu yeniden hissedilir. Bu
yüzden kişisel ısınma için çok daha iyi
bir tercihtir. Infrared ısıtıcılar, özellikle
doğalgaz ısınmasının yeterli olmadığı
alanlarda etkili bir ısınma sağlıyor.
Infrared’in çok daha geniş alanları ısıtabilmesi için ayaklı modelleri de tercih
edilebilir. Bu modeller çok daha yüksek olduğu için daha fazla alanı ısıtma
özelliğine sahip. Evde yılbaşı geçirenler
için küçük Infrared modelleri yardımcı
ısınma için tercih edilebilir. Ana ısınma
alternatifi için ise ayaklı modeller çok
daha uygun yapıda.
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Fanlı ısıtıcılar

Çok eski bir teknoloji olan fanlı ısıtıcılar, özellikle yardımcı
ısıtıcı olarak en çok tercih edilen ısıtıcı çeşitlerinden biri. Bu
ısıtıcılar tıpkı Infrared gibi havayı ısıtmak yerine bulunduğu
ortama sıcak hava vererek çalışır.
Çok daha geniş alanları ısıtma özelliğine sahip bu ısıtıcılar,
genellikle küçük ve taşınabilir yapıdadır. Son yıllarda bazı hava
temizleyicileri de fanlı ısıtma sistemi özelliği sunmaya başladı.
Bu anlamda birden fazla özellik sunan bu cihazlar da ısınma
için tercih edilebilir.
Ancak fanlı ısıtıcıların en büyük eksiklikleri ise rakiplerine
göre gürültülü olması ve uzun süre kullanımda havayı kurutması.
Evde yılbaşı geçirmek isteyenler için fanlı ısıtıcılar özellikle
yardımcı ısınma için çok daha uygun bir seçenek.
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Yağlı radyatör

Elektrikli ısıtıcılar arasında en verimli çeşitlerden birisi de yağlı
radyatörler. Taşınabilir bir kalorifer peteği görünümde olan ısıtıcılar, elektrikli rezistansla ürettiği ısıyı içinde yer alan radyatör
yağı ile uzun süre muhafaza ediyor. Bu sayede hem geniş bir alanı
ısıtan radyatörler çok daha uzun süre ısı yayma özelliğine sahip.
Havayı kurutmayan bu ısıtıcıların en büyük dezavantajlarından
birisi ise rakiplerine göre çok daha fazla elektrik harcaması.
Dışarıya doğrudan ısı vermeyen bu ısıtıcılar
bu nedenle bulunduğu ortamı çok daha
yavaş ısıtıyor. Ancak yağlı radyatörler
bu ısıyı çok daha uzun süre koruma
özelliğine sahip.
Evde yılbaşı geçirmek isteyenler için
yağlı radyatör hem yardımcı hem de ana
ısınma alternatifi olarak kullanılabilir.
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Konvektör Isıtıcılar

Radyatörler gibi petek görünümlü bu ısıtıcılar, tıpkı bir klima
gibi çalışır ve içine aldığı ortamda yer alan soğuk havayı ısıtarak çalışır. Konvektör ısıtıcılar, aynı zamanda bulundukları
ortamın da doğal hava dolaşımını sağlar.
Diğer ısıtıcı türlerine göre daha pahalı olan konvektör ısıtıcı, buna karşın son zamanlarda elektrik tasarrufu da sağlayan
modellerle karşımıza çıkıyor. Bu tür modeller, hava belli bir
sıcaklığa ulaşırken kademeli olarak ısıyı düşürme özelliğine
sahip. Ortam bu ısıya ulaştığında kapanan bu ısıtıcılar, böylece
rakiplerine göre çok daha tasarruflu bir ısınma sağlar.
Evde yılbaşı geçirmek ve ana ısınma ihtiyacı için alternatif
arıyorsanız, konvektör ısıtıcılar çok daha verimli bir ısınma
imkânı sunuyor.

Klimalar

Isınma alternatifleri arasında
son yıllarda en çok öne çıkan
ısıtıcı çeşitlerinden birisi de klimalar. Her ne kadar genelde yazın
ortam havasını serinletmek için
kullanılsa da, klimalar ısınma için
de önemli alternatifler arasında.
Konvektör ısıtıcılar gibi ortam
havasını ısıtan ya da soğutan klimalar, ortamın ısısını seçtiğiniz
moda ve ısıya göre ayarlıyor. Buna
göre klimalar özellikle iyi yalıtımlı binalar için önemli ısıtıcı
alternatifleri arasında.
Klima ile ısınmak için kumanda
üzerinde kış modunu seçmeli ve
ortamın ulaşmasını istediğiniz
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ısıyı seçmelisiniz. Ancak klima
ile yapılan ısınmada seçtiğiniz sıcaklık, klimanın ortam sıcaklığını
getireceği sıcaklıktır. Yani klima
ile çok yüksek sıcaklıklar seçmek
yerine 21-23 derece arası oda sıcaklıklarını tercih etmek gerekiyor.
Klimalar da seçilen moda göre
ortam ısısını bu sıcaklığa düşürmeye ya da yükseltmeye çalışırlar.
Klimaların enerji tüketimleri ise
ortamın yalıtımı, doğru kullanım
ve seçtiğiniz modelin enerji tasarruf özelliğine göre değişir. Evde
yılbaşı geçirmek için klimaları
alternatif bir ana ısınma aracı
olarak kullanabilirsiniz.
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Kremalı makarna
Malzemeler

250 gr makarna
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı süt kreması veya tam yağlı süt
5-10 adet zeytin

ÖĞRENCİ
EVLERİ İÇİN
PRATİK AMA
DOYURUCU
LEZZETLER

Makarna, öğrenci evlerinin olmazsa olmazıdır. Ekonomik bir yemek olduğu kadar kolayca hazırlanması da onu vazgeçilmez yapar
ama sade haşlanmış, tatsız tuzsuz makarnalar
yemek zorunda değilsiniz.
250 gram makarnayı kaynamış suya atın,
yaklaşık 8-10 dakika kadar haşlansın. Ardından
suyunu süzün ama yarım çay bardağı kadar
suyu dökmeden saklayın. Bu lezzetli suyu sos
için kullanacağız. Makarna süzgeçte beklerken
siz tencerede bir yemek kaşığı tereyağı veya iki
yemek kaşığı zeytinyağı ısıtın. Ardından içine
zeytin dilimleri, kekik, dilerseniz minik beyaz
peynir parçaları atın ve birkaç dakika sıcak

yağda çevirin. Ardından bu sosa makarnayı
ve makarna suyunu katıp iyice karıştırın. Son
olarak makarnanın üzerine ağız tadınıza göre
iki üç çorba kaşığı kadar süt kreması dökün ve
krema ısınana kadar birkaç dakika ısıtın. Eğer
süt kremanız yoksa, doğrudan tam yağlı süt
de kullanabilirsiniz. Bu defa 3-4 çorba kaşığı
kadar sütü sıcak makarnanın üzerine dökün ve
birkaç dakika karıştırın, süt kesilip hafif krema
kıvamı aldığında artık yemeğiniz hazırdır.
Makarnayı daha da lezzetlendirmek istiyorsanız ve evde malzemeniz varsa, tenceredeki
sıcak makaranın üzerine son olarak biraz kaşar
rendeleyebilirsiniz. Servis yapmadan önce de
üzerine dilimlenmiş maydanoz yaprakları
serperseniz, hem daha lezzetli olur hem de c
vitamini ihtiyacınıza destek olur ama öğrenci
evinde maydanoz yıkamak ve doğramak, biraz
fazla mı oldu acaba? Siz yine de kendinizi kalıplara hapsetmeyin, sınırlarınızı aşmaya çalışın.

Öğrenci evleri yemek pişirme
konusunda çok da avantajlı
sayılmaz. Mutfaktaki eksikler
nedeniyle her yemeği
hazırlamak pek kolay olmaz.
Ancak şu basit tariﬂerle hem
doyurucu hem de fazla zaman
istemeyen lezzetlere ulaşmak
artık çok basit!
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Sebzeli Bruchetta
İtalyanların Bruchetta ismini verdikleri,
bizim ise mini pizza olarak tanıdığımız
küçük ekmek dilimleri, sınavlara hazırlandığınız günlerde acil lezzet ihtiyacınıza
cevap verecek hem ekonomik hem pratik bir
tarif. Tek yapmanız gereken, evdeki sebzeleri
hızlıca bir gözden geçirmek… Eğer sebze
yoksa, sadece zeytin, minik peynir parçaları
ve biraz baharat ve yağ bile işinizi görür.
Yapmanız gereken şu. Kabak, patlıcan,
domates, patates, biber, havuç gibi, fırına
girdiğinde lezzetli şekilde pişecek sebzeleri
küçük küpler şeklinde doğrayın. Derin bir
kap içinde bu sebzeleri, biraz peynir, biraz
zeytin dilimi, biraz zeytinyağı ve baharat/
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tuz ile karıştırın.
Ardından, bir ekmeği dilim dilim doğrayın veya isterseniz, ekmeyi boylamasına
ikiye ayırabilirsiniz. Ardından bu dilimlerin
üzerine kaptaki karışımı yerleştirin ve sıcak
fırına verin. Yaklaşık 15 dakika sonra, sebzeler piştiğinde Bruchetta’larınız servise hazır.
Dilerseniz, sebzeler piştikten sonra üzerine
kaşar rendeleyip 2-3 dakika dakika daha pişirebilirsiniz. Hatta size küçük bir hatırlatma
yapalım, eğer pişmesi gerekmeyen sebzeler
kullanırsanız, bruchetta’larınızı fırınlamadan bile servis edebilirsiniz. Arkadaşlarla
ders çalışma gecesinin kurtarıcısı olabilecek
bu büyük potansiyeli küçümsemeyin.
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Yumurtalı kıtır ekmek
Genişçe bir kaba iki-üç çorba kaşığı galeta
unu dökün. Dilerseniz bunun içine damak
tadınıza uygun olacak şekilde baharatlar da
ekleyebilirsiniz. Buna çıtır harcı diyeceğiz.
Başka bir kaba da bir yumurta kırın ve eğer
evde varsa içine bir çorba kaşığı süt döküp
karıştırın.
Ardından ekmeklerinizi dilimleyin ve
mümkünse her dilimi de dörde bölün. Çünkü
böylesi daha lezzetli olacak. Şimdi ekmek
lokmalarını önce yumurtaya bulayın sonra
çıtır harcınızın içine atıp her tarafın iyice
harçla kaplanmasını sağlayın. Son olarak
bu ekmek dilimini tavadaki kızarmış ayçiçek yağının içine atın. Dilerseniz bolca

yağı ısıtabilirsiniz veya ekonomik olmasını
isterseniz, bir tavaya 3-4 yemek kaşığı yağ
döküp kızdırabilir, sonra ekmekleri çevirerek
kızartabilirsiniz.
Ekmeklerin üzeri altın sarısı olduğunda
çıkarın, yağını süzün. Ağzınızı yakmayacak
kadar soğumasını bekleyin ve afiyet olsun.
Kıtır kıtır, yalancı fried chicken görünümüyle yumurtalı ekmekleriniz hazır. Aslında
dünya mutfağında bu tarif “Fransız tostu”
olarak bilinir, İspanyollar ise “torrijas” diye
isimlendirir ama bizim anne mutfağında
ismi yumurtalı ekmektir. Bu tarife bir de
“çıtır harcı” eklerseniz, işte bu olağanüstü
lezzetle karşılaşıyorsunuz.

FAKIR Grace Rosie
Izgara ve Tost Makinesi

Öğrenci evlerinin olmazsa olmazlarından bir
tanesi de hiç şüphesiz ki tost makineleri…Cihaz,
hızlı ve lezzetli bir şekilde tost yapmanın yanı
sıra 180 derece açılabilen ızgaraları sayesinde
evde barbekü keyfi yapmanıza da olanak sağlıyor!
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YILBAŞI SOFRANIZI
ŞENLENDİRECEK
YEMEK TARİFLERİ
2021 yılının yavaş yavaş sonuna doğru
yaklaşırken, zamanın su gibi akıp gittiği
gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyoruz. Her ne
kadar içimizde bir yılı daha mazide bırakmanın
yarattığı hüzün olsa da, geleceğe olumlu
bakabilmek adına 2022 yılına büyük bir sevgiyle
sarılmamız gerekiyor.
Tabii yeni yılı beklerken yaptığımız en büyük
aktivitelerden biri de sevdiklerimizle yılbaşı
temasını sonuna kadar yansıtan leziz yemekler
yemek. Biz de siz değerli okuyucularımız için
yılbaşı sofranızı şenlendirecek yemekleri bir
araya getirdik.
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Yılbaşı Hindisi
Satın aldığınız hindinin sakatatlarını
ve boyun kısmını çıkarın. Hindiyi soğuk
suyla durulayın ve kurulayın. 2 yemek
kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı pul biber, 1/3
su bardağı balzamik sirke, 1 yemek kaşığı öğütülmüş sarımsak ve 2 yemek kaşığı
zeytinyağını iyice karıştırdıktan sonra
hindinin üzerine ilave edin.
Burada hindiyi buzdolabına koymanız
ve 6 saat boyunca soğumaya bırakmanız
gerekiyor. Bu sırada 1/2 su bardağı tereyağı
veya margarini büyük bir tavada eritin. 1/2
su bardağı küçük parçalara ayrılmış soğanları ilave ederek iyice soteleyin. Üzerine
dana eti de ekleyerek 5 dakika boyunca orta
ateşte sık sık karıştırarak pişirebilirsiniz.
Geniş bir kapta galeta unu, süt, yumurta
ve sert kısımlarından ayrılarak ufalanmış
ekmekleri karıştırın. Ardından bu kaba
elma, cajun baharatı, tuz, pul biber, kuru
üzüm, ceviz ve maydonozları da ekleyin.
Soğumaya bıraktığınız hindiyi buzdolabından çıkarın veson hazırladığını karışımı
fırça yardımıyla üzerine sürün. Daha sonra
iç kısmına kaşık yardımıyla sotelenmiş
dana etini doldurun.
Hindiyi büyük bir fırın tepsisine göğüs
kısmı yukarı gelecek şekilde yerleştirin ve
alüminyum folyo ile kaplayın. Fırında 400
derecede 30 dakika beklettikten sonra ısıyı
350 dereceye çekerek 2 saat boyunca pişirin. Son olarak alüminyum folyoyu çıkarın
ve altın rengi olana kadar fırının kapağı
açık şekilde kızartın. Afiyet olsun, yılbaşı
hindiniz hazır. Dilediğiniz gibi süsleme
yaparak servis edebilirsiniz.

Malzemeler

1 (5 ila 6 kilo arasında) hindi
2 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı biber
⅓ su bardağı balzamik sirke
1 yemek kaşığı kıyılmış sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
½ su bardağı tereyağ veya margarin
½ su bardağı doğranmış soğan
450 gram öğütülmüş dana eti
6 beyaz ekmek dilimi
1 su bardağı süt
1 büyük yumurta
1 su bardağı doğranmış elma
1 yemek kaşığı Cajun baharatı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı biber
1 su bardağı kuru üzüm
½ su bardağı kıyılmış ceviz
½ su bardağı kıyılmış taze maydanoz
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Balkabağı çorbası
Büyük bir çorba tenceresinde orta ateşte
sızma zeytinyağını ısıtın. Soğan ve sarımsak ilave ederek altın rengini alana
kadar kavurun. Bu sırada balkabağını iri
parçalar haline gelecek şekilde doğrayın.
2 litre su ile birlikte tencereye ekledikten
sonra tuz, karabiber ve düşük sodyumlu
tavuk suyu(et suyu da tercih edilebilir)
ile tatlandırın.
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Yaklaşık 30 dakika boyunca, kabaklar
çatalla ezilebilecek kıvama gelene kadar
kaynatın. Ardından tencerenin altını kapatın ve bir blender yardımı ile karışım
pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Son
olarak damak zevkinize göre krema ve
baharat ekleyin. Çorba kaselerine koyarak
ve çeşitli süslemelerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.

Malzemeler

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 büyük soğan, iri doğranmış
4 diş kıyılmış sarımsak
4 kilo balkabağı
1 su bardağı düşük sodyumlu tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz
2 litre su
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1/2 su bardağı krema

Kaşarlı patates topları
Çedar peynirini küçük küpler halinde
kesin. Büyük bir kaba soğutulmuş patates
püresi, yeşil soğan, sarımsak tozu, karabiber ve 1 yumurta ekleyerek iyice karıştırın.
Ardından bir çorba kaşığı ile karışımdan
alın ve arasına bir adet küp şeklindeki çedar peynirini yerleştirerek unlu ellerinizle
bir top haline getirin. Bu işlemi karışım
bitene kadar tekrarlayın. Bu noktada daha

iyi pişmesi için pürenin peynirin etrafını
tamamen sarması gerekiyor.
Üç ayrı kaba sırasıyla un, galeta unu ve
1 adet yumurta(çırpılmış) ekleyin. Patates
toplarını önce una, sonra galeta ununa ve
daha sonra çırpılmış yumurtaya batırarak bol yağda kızartın. İşlem tamamdır,
afiyet olsun.

Malzemeler

4 su bardağı patates püresi
50 gram dilimlenmiş yeşil soğan
1 çay kaşığı sarımsak tozu
1/2 çay kaşığı karabiber
2 adet yumurta
Küp şeklinde kesilmiş çedar peyniri
1 su bardağı un
1 su bardağı galeta unu
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2022 YILINDA
TELEFON
KAMERALARININ
GELECEĞİ
Tatilden yemek fotoğraﬂarına, yiyeceklerden
etkileyici kış manzaralarına kadar pek çok
kareyi artık akıllı telefonlarımızdan çekiyoruz.
Fotoğraf makinelerini aratmayacak
yeteneklere sahip cihazlar geliştiren akıllı
telefon üreticileri, mobil fotoğrafçıların
ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler
üretiyor. Peki ya bu yolculukta, 2022 yılında
telefon kameralarından ne beklemeliyiz?
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Görüntü sinyal işlemcileri (ISS)

2017’ye kadar telefon üreticileri, fotoğrafları işlemek için çoğunlukla yonga setlerinin
görüntü sinyal işlemcilerine güveniyordu.
Ta ki Pixel 2’de yer alan Pixel Visual Core
ile Google bu oyunu bozana dek... 2021
yılı içerisinde Xiaomi ve Vivo da bu akıma katıldı.
Xiaomi Mi Mix Fold ve Vivo X70 Pro Plus,
Snapdragon’un görüntüleme çipi yerine
kendi ISS’lerini kullandı. Bu sayede üreticiler; düşük ışıkta daha iyi kareler çekmeyi
ve daha gelişmiş bir otomatik odaklama ve
pozlama sağlamaya başladı. 2022’de kendi
görüntü sinyal işlemcisini üreten şirketler
arasına yenilerinin de ekleneceği tahmin
ediliyor.

Sinematik mod

Daha önce çeşitli telefon üreticileri, cihazlarında sinematik mod denemeleri
yaptı. Ancak bu özelliği en başarılı haliyle,
iPhone 13 serisinde gördük. Kamera odağını
bir konudan diğerine kusursuz bir şekilde
kaydırmaya katkı sağlayan video çekim
modu, aynı zamanda çerçevede hareket
eden özneleri takip edip odağı üzerinde tutabilmesiyle de takdir topladı. Apple’ın çok
iyi bir şekilde hayata geçirdiği bu özelliği,
2022’de birçok Android cihazda göreceğimizden şüphemiz yok.

Ekran altı kameralar

Ekran altı kamera özelliği, 2020 yılında
ilk defa ZTE imzasıyla karşımıza çıktı. Bu
yıl başka markalar da ekran altı kameralı
telefonlar geliştirip piyasaya sürdü. Fakat dürüst olmak gerekirse, henüz bunu
kusursuz bir şekilde sunan bir model ile
karşılaşmadık. Pek çok kullanıcı, bu kameraların kalitesinden şikayet etti. Ama
yeteri kadar deneme yapıldığını düşünürsek,
artık markalar geçmişteki hatalarından
ders çıkarıp bu kameraları daha başarılı
şekilde kullanıcılarla buluşturabileceğini
tahmin ediyoruz.

Pop-up kameralar

OnePlus, Motorola, Realme ve daha pek
çok marka, pop-up kameralı telefonlar
üretti. Kullanıcıları çentikten kurtaran ve
daha konforlu bir ekran deneyimi sunan bu
kamera modülü, ne yazık ki son dönemlerde
eski popülaritesini kaybetti. Buna etken olan
sebeplerden bir tanesi de kullanıcıların bu
kameraların sağlamlığına pek de güvenmiyor oluşuydu. Ancak akıllı telefonlarda daha
radikal değişiklikler görmeyi umduğumuz
2022 yılında pop-up kameralar da eski cazibesini tekrar yakalayabilir.
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HAVA FOTOĞRAFÇILIĞI
NEDİR VE NASIL YAPILIR?
Hava fotoğrafçılığı, en basit tariﬁyle uçan bir nesneden fotoğraf
ve video çekilmesi olarak tanımlanabilir. Hatta havadan fotoğraf
ve video çekmek için çeşitli hava araçlarının kullanıldığı bir
branştır. Günümüzde en çok çekim yapılan hava araçları
Drone’lar olsa da hava fotoğrafçılığın tarihinde çekim yapılan
uçan nesneler arasında uçak, helikopter, balonu ve zeplin gibi
benzerleri de bulunur. Hatta zaman zaman teleskoplar da bu
amaçla kullanılmıştır. Bu yazımızda Drone kullanarak yapılan hava
fotoğrafçılığı hakkında bilgi vereceğiz.
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Hava fotoğrafçılığı
ne amaçla yapılır?

Film prodüksiyonu, ticari tanıtım,
haritacılık, arkeoloji, inşaat işleri, elektrik hattı kontrolleri, sanat projeleri,
güvenlik denetimleri, sanat projeleri ve
özel projelerde kullanımı yaygındır. Bu
işle uğraşırken sadece fotoğraf alanında
tecrübenizin olması yeterli olmaz. Ayrıca
sivil havacılık, aerodinamik, elektronik,
mekanik, Meteoroloji gibi alanlarda bilgi
sahibi de olmanız gerekir.

Ne tür ekipmanlar gerekir?

Havadan fotoğraf çekimi yaparken
bazı ekipmanlara ihtiyacınız vardır. Bir
hava aracı (tercihen Drone), fotoğraf
makinesi – kamera, sallantıyı engelleyen Gimbal (dengeleme halkası), video
alıcı-verici ve fotoğraf makinesi-kamerayı kumanda üzerinden kontrol ederek
deklanşöre basılabilmesini sağlayan kumanda cihazı bu ekipmanlar arasındadır.

Önerilere dikkat!

Bu işi en profesyonel şekilde yapabilmek için bazı önemli konulara hassasiyet
göstermeniz gerekir. Aşağıdaki önerileri
dikkate alırsanız hem havadan başarılı
fotoğraflarlar çeker hem de kaliteli video
çekimleri yaparsınız.

Gerekli izinlerin alınması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
SHT-İHA Talimatı kapsamında insansız hava aracı (drone) ile uçuş yapacak
kişiler, ilk olarak SHGM İHA Kayıt
Sistemine bireysel ya da ticari kayıt
olmalıdır. Drone’un sahibi ya da onu
uçuran pilotu Azami Kalkış Ağırlığı
500 gr üzeri Drone’u kaydeder, tanımlı
pilot atamasını yapar ve Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü’ne onaya yollar. SHGM
onay verdikten sonra sistem otomatik
karekod üretir. Karekodun çıktısını
alıp drone üzerine yapıştırmak gerekir.
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İzin alınmazsa ne olur?

Cihazınız kayıtlı ve uçuş izinli de
olsa; uçuş öncesinde, uçuş esnasında
ve uçuş sonrasında sorumluluklarını
yerine getirmeyen kişiye Kabahatler
Kanununun ilgili maddesince (Md.
32-Emre Aykırı Davranış) işlem yapılır.
Ayrıca SHGM ‘den izin almayı gerektiren uçuş için, izin alınmadan Drone
uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile
belirlenen hava sahaları dışında uçuş yapılması halinde ilgili kişi ve işletmelere;
SHGM tarafından 2920 Sayılı Kanun’un
5. Kısmında yer alan ceza hükümleri
uygulanır. Bir de kesin olarak fotoğraf
ve video çekmenin yasak olduğu hava
sahaları vardır. Havalimanlarında, en
yakında bulunan pistin kenarından 9
Km mesafeden daha yakın sahada, askeri
ve emniyet binaları ve tesisler, cezaevi,
akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik
yapı, tesis ve varlıkların çevresinde uçuş
yapılması yasaktır.

En iyi konumu bulun

En iyi görüntüyü almak için seçeceğiniz konum büyük önem taşır. Önce
haritalar üzerinden bulduğunuz konumu
çekim öncesinde gideren yerinde görmek
her zaman olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Konum seçerken yakın bir alanda hava
sahası olmamasına dikkat edin.

Hava durumu bilgisi
çok değerli

Eğer çekim yapacağınız gün hava
şartları kötüyse bu Drone için büyük
risk taşır. Drone uçurmadan bir gün
önce mutlaka meteorolojiyi takip ederek rüzgar ve yağış durumunu öğrenin.
Çünkü zorlu hava şartlarında havalanan
Drone’un düşme, çarpma ve kaybolma
riski yüksektir.

Özet

En iyi fotoğrafı yakalamak ve en iyi
videoyu çekmek için mutlaka tecrübeye
ihtiyacınız vardır. Uçuş tecrübeniz ne
kadar çok olursa çektiğiniz fotoğrafların
ve videoların kalitesinde artış olur. Tecrübe kazandıkça daha iyisini yapmaya
daha iyisini yaptıkça da yeni teknikler
geliştirmeye başlarsınız. Elbette kullandığınız malzemenin ve cihazların da bu
işte önemi çok büyüktür.
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DUVARA KARŞI
BİR YÖNETMEN:

FATİH AKIN
Sinema tarihine adını altın harﬂerle
kazıyan yönetmenleri konu aldığımız
serimizde, bu ay genç bir efsaneyi
konu alıyoruz: Fatih Akın! Henüz
48 yaşında olan ve 1995 yılından
beri sanat camiasında ismini sıkça
duyduğumuz Türk kökenli Alman
sinemacı, kariyeri boyunca sayısız
başarılı projeye imza attı. Eserleri
Cannes Film Festivali’nden Berlin
Film Festivali’ne, pek çok prestijli
festivalde dolaştı. Peki Trabzonlu bir
ailenin çocuğu olarak Hamburg’da
doğan Akın’ın bu yolculuğu nasıl
başladı ve devam etti?
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YAŞAMIN KIYISINDA
DUVARA KARŞI

PARAMPARÇA

TEMMUZ’DA

1

994 yılında girdiği Hamburg Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi’nden altı
yıl sonra mezun olan Fatih Akın, bu
süre zarfında kariyerinin ilk adımların başarıyla inşa etti. Eğitimi sırasında
Wüste Film şirketiyle çalışmaya başlayan
genç sinemacı adayı, 1995’te ilk kısa filmi
Du bist es! (Sensin) ile beyazperdeye adım
attı. Hamburg Uluslararası Kısa Film
Festivali’nden ödülle dönen Akın, ikinci
kısa filmi Getürk ile adeta ödülleri silip
süpürdü. Sıradaki hedef, ilk uzun metraj
denemesini gerçekleştirmekti...
1998 yılında Fatih Akın, Mehmet Kurtuluş’un başrolün üstlendiği, ilk uzun metraj
filmi Kısa ve Acısız ile sinemaseverlerle
buluştu. Sırada Moritz Bleibtreu, İdil Üner
ve Chritiane Paul’un oynadığı yol filmi,
In Juli (Temmuz’da) vardı. Bununla epey
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ses getiren yönetmen, artık daha büyük
bütçeli filmlere kapı açarak Solino’yu çekti.

“Dünyayı değiştiremiyorsan,
dünyanı değiştir!”

Sırada, belki de sinema tarihinin en
önemli yapıtlarından biri olan Gegen die
Wand (Duvara Karşı) vardı. Birol Ünel ve
Sibel Kekilli’nin başrollerinde yer aldığı
film, neredeyse tüm dünyada büyük yankı uyandırarak yönetmenin ismini geniş
kitlelere ulaştırmaya katkı sağladı. Öyle
ki, Metin Erksan’ın Susuz Yaz filminden
40 yıl sonra Fatih Akın, Altın Ayı ödülüne
layık görülen ilk Türk yönetmen oldu.
Fatih Akın’ın Türkiye hikayeleri bununla da sınırlı kalmadı. İlerleyen süreçte
İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek isimli
belgesel ile yönetmen, şehrin müzik kültü-

rünü kameraya taşıdı. 2007’de ise Almanya
ve Türkiye topraklarında geçen Yaşamın
Kıyısında filmiyle Tuncel Kurtiz, Nursel
Köse, Nurgül Yeşilçay ve Baki Davrak gibi
başarılı isimleri bir araya getirdi.
Farklı türlerde çok sayıda film üreten
iştahlı yönetmen; Soul Kitchen, Tshick, In
the Fade ve The Golden Glove gibi yapımlarla ses getirmeye devam etti. Ayrıca 11
kısa filmden oluşan ve Natalie Portman,
Brett Ratner, Mira Nair gibi isimlerin de
kamera arkasına geçtiği New York, I Love
You filminde de kendi yazdığı hikayeyi
yönetti. Bir ressamın aşk öyküsünü konu
alan yapımda Uğur Yücel ile çalıştı.
Uzun metraj filmlerinin dışında belgesel
ve müzik videoları da çeken Fatih Akın,
üretken bir çalışma temposuyla hayranlarına hikayeler anlatmaya devam ediyor.
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EĞİTİM ODAKLI YENİ
İŞLETİM SİSTEMİ
WINDOWS 11 SE
Microsoft, öğrenciler ve okullar için tasarlanmış yeni bir
Windows 11 sürümü oluşturdu. Windows 11 SE, yalnızca K-8 sınıﬂarı
için tasarlanmış düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlara gönderilecek.
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M

icrosoft, okulların ve öğrencilerin
neden Chromebook’lara akın ettiğini
anlamakta güçlük çekiyordu. Şirket
daha önce Windows 10’u Microsoft
Store’daki uygulamalara odaklayan kısıtlı bir
mod denemişti. Ancak bu kısıtlamanın, Microsoft Store’da mantıklı olması için yeterli uygulama olmadığından son kullanıcılar ve okullar
için daha kullanışlı olabileceği düşünüldü.
Windows 11 SE, okullar için olması gereken
işletim sistemine farklı bir yaklaşım getiriyor.
Ortaya çıkan bu yeni sistem, Microsoft’un iptal
edilmeden önce Windows 10X’e benzerliği ile
de dikkat çekiyor. Windows 11 SE, yalnızca
yeni düşük maliyetli cihazlar ile öğrenci ve
akademisyenler için geçerli olacak. Windows
11 SE, Microsoft Edge, Office ve Microsoft’un
bulut tabanlı hizmetleri için optimize edilmiş
olsa da yalnızca Microsoft uygulamalarıyla
sınırlı kalmayacak.
Windows 11 SE, standart sürüme göre oldukça
küçük değişikliklere sahip olacak. Microsoft,
düşük maliyetli Windows dizüstü bilgisayarlarda bugüne kadarki geliştirmeleri hakkında
geri bildirim almak için son 18 ayı öğretmenler
ve öğrencilerle aktif bir iletişime sahipti. Bu
geri bildirimler sayesinde, uygulamalar Windows 11 SE’de her zaman tam ekran modunda
başlayabilecek.
Microsoft, uygulamaları yan yana yerleştirmenize izin veren pencere düzenleyicisini ise
bu sürümde kısıtladı. Windows 11’de ikiden
fazla şekilde düzenlenebilen pencereler bu sü-
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rümde sadece yan yana şekilde ve maksimum
iki görünüm ile kullanılabiliyor.
Windows 11’in yeni Widget’lar bölümü, sınıf
ortamında dikkat dağıtıcı olarak görüldüğü
için SE’de kaldırıldı. Microsoft Edge ayrıca
Windows 11’de varsayılan olarak kapalı olan
Chrome uzantılarını çalıştıracak şekilde yapılandırılacak. Windows 11 SE ayrıca, öğrencilerin bu Windows 11 SE dizüstü bilgisayarlarını
sınıfın ötesinde kullanmasını kolaylaştırmak
için çevrimdışı destekle belgeleri varsayılan
olarak OneDrive’a yedekleyecek.
Öğrencilerin bu işletim sistemi ile gelecek olan
dizüstü bilgisayarlara fiyat olarak daha hızlı ve
rahat ulaşabilmesi bekleniyor. Microsoft, bu
işletim sistemi için henüz herhangi bir kanalı
açıklamadı. Ancak Dell, Asus, HP, DynaBook
gibi bilindik bilgisayar üreticileri Chromebook
benzeri yeni cihazlarını satışa çıkarmak için en
hızlı şekilde çalıştıklarını açıkladı.
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HP 300 ALL - 3ML04AA
Kablosuz klavye alma fikrini
benimsediyseniz, bunun için size nitelikli
bir önerimiz var. HP’nin bu ürünü, bütçe
dostu fiyat etiketiyle kablosuz klavyenin
yanında sizlere bir de mouse sunuyor!

KABLOSUZ KLAVYE
SEÇİLİRKEN
DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
Kablosuz klavye seçerken ürünler arasında
farklılıkları, benzerlikleri, ek işlevleri ve en iyi
özellikleri önceden araştırmada yarar var.
Kablosuz klavyeler de teknolojik yeniliklere
ayak uydurarak ek özellikler kazanmış ve
daha işlevsel hale gelmiş durumda. Bu
yazımızda, kablosuz klavye alırken pazarın
sunduğu kısmen kafa karıştırıcı seçenekler
yerine, basit şekilde nelere dikkat edilmesi
gerektiğinden bahsedeceğiz.
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K

ablosuz klavyeler arasındaki
temel fark, kullanım amacıdır.
Kablosuz klavyeyi bazıları,
bilgisayarıyla kullanıp kablo
kalabalığından kurtulmak, bazılar
da akıllı cihazlarını yönetmek için
kullanır. Bütün kablosuz klavyeler
genel kullanım için tasarlanmış olsa
da, farklı amaçlar için yapılmış olanlar,
şekil olarak da farklılıklar gösterir.
Kablosuz klavyeler özellikle oyun oynayanlar tarafından daha fazla tercih
edildiklerinden, gerek şekil ve gerekse
de ergonomi açısından farklılıklar
gösterir. Oyun klavyesi seçmenin
oldukça önemli olduğu günümüzde,
klavyeler; ekstra işlev, ek tuşlar, özel
aydınlatmaların kullanılması yüzünden daha hantal ve farklı tuş ve
bölüm grupları nedeniyle biraz kafa
karıştırıcıdır. Bu tür klavyeler genel
kullanım için pek önerilmez.
Kablosuz klavyelerin en önemli
avantajları arasında gelen, taşınabilirlik; kullanım alanlarını da genişletmiştir. Taşınabilir klavyeler kompakt,
hafif ve genellikle de katlanabilir
özelliğe sahiptir. Bu klavyelerin bir
kısmında cihazın yan tarafında dokunmatik yüzeyler de bulunur.
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Bir kablosuz klavye seçmeden önce,
hangi amaç için bir klavyeye ihtiyacınız
olduğunu belirlemelisiniz. Verdiğiniz
karar, yapacağınız aramaları ve modelleri
azaltma bakımından oldukça yararlı olacaktır. Kablosuz Klavye Seçilirken Dikkat
Edilmesi Gerekenler

Kablosuz bağlantı türleri

Kablosuz klavyelerde bağlantı türü,
cihazdan memnun kalmanızda önemli
rol oynayabilir. Tüm klavyeler, 2.4 GHz
radyo frekansı (RF) bağlantısı veya Bluetooth kablosuz bağlantı ile birlikte gelir.
Cihazların kullandığı bağlantı türlerine
göre artıları ve eksileri vardır. Bu bağlantı
türlerinin hangisinin ihtiyacınıza uygun
olduğuna karar vermeniz gerekir.
Bluetooth bağlantısı: Standart bir Bluetooth bağlantısı, kablosuz klavyeye bağ-
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lanmanın en kolay ve güvenilir yollarından
birisidir. Bluetooth bağlantısı, özellikle
birden fazla Bluetooth bağlantısının kurulduğu bir ortamda erişim sorunlarına neden
olabilir. Bu tür bağlantı şeklinin ofislerde,
kafelerde veya konferans salonlarında
kullanılması bazen rahatsız edici olabilir.
2.4 GHz radyo frekansı (RF) bağlantısı: Bluetooth’un aksine, 2.4GHz radyo
frekansı (RF) bağlantısı, iki cihaz arasındaki bağlantıyı sağlayan küçük bir
aparat olan USB dongle ile birlikte gelir.
Klavye ile bilgisayar ya da akıllı cihaz
arasında iletişimi sağlayan USB dongle,
daha güvenilir çalışmayı garanti edebilir.
Bağlantı kopması veya klavyenin pilinin
daha kısa sürede bitmesi gibi sorunlarla
fazla karşılaşılmaz. USB dongle, bilgisayarda ya da akıllı cihazda bir USB portu
kullandığından, diğer işleriniz için boş

port ihtiyacınız olduğunda veya kaybolması durumunda sorunlara neden
olabilir. Çoğu kablosuz klavye, sadece
kendisi için özelleştirilmiş USB dongle
kullandığından, kaybolduğunda klavye
artık bir işe yaramaz.

Kablosuz klavyelerde
şarj farklılıkları

Kablosuz klavyeleri şarj etmenin iki farklı
yolu vardır. En yaygın olanı; USB kablosuyla
klavyedeki bataryayı şarj etmektir. Bir diğer
yöntem de AA veya AAA pilleri kullanmaktır. Kullanılan piller şarj edilebilir olmasına
rağmen, klavyede USB bağlantı noktasının
olmaması bazen sorun yaratabilir. Sonuç
olarak, tercih edilecek kablosuz klavyenin
hem Bluetooth hem de 2.4 GHz radyo frekansı (RF) bağlantıyı destekliyor olmasına
dikkat etmekte yarar vardır.
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YILBAŞI GECENİZİ
RENKLENDİRECEK
FİLMLER
2022 yılı geldi çattı. Sokakların yılbaşı süsleriyle ışıl ışıl
donatıldığı bu günlerde, evde keyiﬂi vakit geçirebileceğiniz
bir dizi ﬁlmi sizler için sıraladık. Aralarından kolaylıkla
seçim yapabileceğiniz bu yapımlar, kanepede kıvrılıp
eğlenceli saatler geçirmenize yardımcı olacak!

PEAQ PTV 49F0-ITR

Yılbaşı gecesi ailecek televizyon karşısında kurulup,
ruhunuza iyi gelecek bir film izlemek istiyorsanız,
televizyon seçiminiz de oldukça önemli. 49 inç
ekrana sahip bu uydu alıcılı akıllı televizyon, Full HD
görüntü kalitesiyle filmi evinize salonunuza getiriyor!
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Ailecek oturup izlemelik:
Evde Tek Başına

Yediden yetmişe herkesi ekran başına
kitleyen Evde Tek Başına serisi, hiç şüphesiz
ki bu yılbaşının da favorilerinden bir tanesi
olacak. Ailesi tatile çıkarken evde yalnız
kalan bir çocuğun, beceriksiz hırsızlarla
mücadelesini anlatan yapım, yılbaşı ruhunuzu tazeleyecek!

Romantizm arayanlara:
Aşk Her Yerde

Richard Curtis imzalı Aşk Her Yerde, Noel
yaklaşırken Londra’da yaşanan on farklı aşk
hikayesini ekrana taşıyor. Alan Rickman,
Emma Thompson ve Hugh Grant gibi birbirinden başarılı yıldızların yer aldığı yapım,
yılbaşı gecesi romantik bir film izlemek isteyenler için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI

Saf bir eğlence: Zor Ölüm

Bruce Willis’in başrolünü üstlendiği serinin ilk filmi, günümüzde bir klasik olarak anılıyor. New York polis departmanı
dedektifi John McClane, eşinin de içinde
bulunduğu bir Noel partisine katılıyor. Fakat
parti, teröristler tarafından ele geçiriliyor ve
tam da bu noktada aksiyon ile eğlence dolu
anlara şahit oluyoruz!

Kendinizi iyi
hissedeceksiniz:
Şahane Hayat

İzleyen herkese pozitif duygular
aşılayan Şahane Hayat, intiharın
eşiğine gelen iş insanı George Bailey’in, Clarence adlı bir koruyucu
melek ile karşılaşmasını anlatıyor.
Clarence, bunalımdaki adama bir
oyun oynuyor ve onu eski hayatına
geri götürüyor. George’a, hayatındaki insanlarla hiç tanışmamış
olsaydı, onların nasıl hayatlar
yaşayacaklarını gösteriyor. Frank
Capra’nın efsane filmi, kendini iyi
hissetmek isteyen herkesin imdadına koşmayı başarıyor!
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Gotik bir yılbaşı yolculuğu:
Noel Gecesi Kabusu

Tim Burton imzalı animasyon filmi,
Halloweentown’un Balkabağı Kralı olmaktan sıkılan Jack Skellington’ın hayatına heyecan katmak için çıktığı arayışı
anlatıyor. Christmastown’ı ziyaret eden
Jack, kendi şehrini de buraya benzetmek
istiyor. Bunun için noel babayı kaçırıyor
ve onun yerine geçiyor!
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TRUST 20712 GXT 540

2021 YILININ
EN İYİ
OYUNLARI
Oyun dünyasının devasa gelişimi
sürüyor. Yeni nesil konsolların da
çıkmasıyla artık üst düzey graﬁklere
sahip sürükleyici hikayeleri olan
yapımları deneyimleme şansına sahip
oluyoruz. Her ne kadar son dönemde
Grand Theft Auto: The Trilogy ve
eFootball 2022 gibi oyunseverlerin
beklentilerini karşılamayan yapımlar
çıkmış olsa da, 2021’in oyun sektörü
açısından genel görüntüsünün oldukça
olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
Peki bu süreçte hangi oyun daha
çok ön plana çıktı? Albüm, oyun,
ﬁlm, TV programı ve DVD’lerin
değerlendirmesini yapmasıyla bilinen
Metacritic platformunu baz alarak
2021 yılının en iyi oyunlarını siz değerli
okuyucularımız için derledik…
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2021’e damga vuran oyunları gördüğümüze göre, biraz da konfor
diyelim... PC’de oyun deneyiminizi
artıracak bu Gamepad, kauçuk kaplaması sayesinde kusursuz bir kavrama imkanı yaratıyor. Bu sayede
oyuna daha rahat performansınızı
katabilirsiniz!

Disco Elysium: The Final Cut

2021 yılının en iyi oyunu sıralamasında
zirvede yer alan Disco Elysium, aslında ilk
etapta 2019’da PC, 2020 yılında ise macOS
platformu için çıkış yaptı. Oyuna tam seslendirme ve yeni içeriklerinin eklenmesinin
ardından The Final Cut versiyonu ile 2021
yılının Mart ayında PC sürümlerine ücretsiz bir güncellemenin yanı sıra konsollar
için piyasaya sürüldü. ZA/UM tarafından
geliştirilen ve yayınlanan yeni sürüm, Metacritic’ten 97 inceleme puanı alarak adını
birinci sıraya yazdırmayı başardı.
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Tetris Effect: Connected

Forza Horizon 5

Playground Games tarafından geliştirilen
ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Forza Horizon 5, bu yılın en popüler
oyunlarından. Hatta 5 Kasım 2021’de sadece
premium sürümünü satın alan oyuncular
özelinde çıkış yapan yapım, kısa sürede 1
milyon oyuncu barajını aşarak sektörde nadir
görülen bir başarıya imza atmıştı. Bu durum
yapımın Metacritic inceleme puanlarına
da yansıdı ve Metacritic veritabanında 92
inceleme puanı ile karşımıza çıktı.

Oyun dünyasının en başarılı yapımlarından biri olarak kabul edilen Tetris, 2020’de
Tetris Effect: Connected ile Xbox ve PC
platformları özelinde bir kez daha karşımıza çıktı. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı
oynanabilen yapım, bünyesinde co-op ve
rekabetçi modlarını barındırıyordu. 2021
yılında ise Nintendo Switch sürümü piyasaya
sürülen oyun, Metacritic incelemelerinden
95 puan almayı başardı.

Psychonauts 2

Deathloop

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve
Bethesda Softworks tarafından yayınlanan
FPS türünde aksiyon-macera oyunu Deathloop, 14 Eylül 2021 tarihine PC ve PlayStation 5 platformları için çıkış yaptı. Blackreef
Adası’nda aynı günü sonsuza dek tekrar
etmeye mahkum olan iki rakip suikastçının
gün sıfırlanmadan sekiz ana hedefi etkisiz
hale getirmeye çalışmasını konsept edinen
yapımın 88 Metacritic puanı bulunuyor.

Double Fine tarafından geliştirilen ve
Xbox Game Studios tarafından yayınlanan
platform oyunu Psychonauts 2, 25 Ağustos
2021 tarihinde Windows, PlayStation 4,
Xbox One ve Xbox Series X/S platformları
için çıkış yaptı. 2005 yılında çıkış yapan ve
oyunseverlerin beklentilerini karşılayamayan
Psychonauts’ın devamı niteliğindeki oyun,
91 Metacritic puanı ile bu yılın en başarılı
yapımları listesine girmeyi başardı.

It Takes Two

Hitman III

IO Interactive tarafından geliştirilen ve
yayınlanan Hitman III, Çin’de geçen suikastçı Ajan 47’nin hedeflerini sessizce etkisiz
hale getirmesini konu alan üçüncü şahıs
nişancı oyunu konumunda. 20 Ocak 2021
tarihinde piyasaya sürülen yapım, otoriteler
tarafından fazlasıyla beğenildi ve Metacritic
platformundan 87 puan almayı başardı.
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Hazelight Studios tarafından geliştirilen
ve Electronic Arts tarafından EA Originals
programı kapsamında yayınlanan aksiyon-macera konseptli platform oyunu It
Takes Two, iki oyuncuyla çevrimiçi veya
bölünmüş ekranla macera dolu bir deneyim
vadediyor. Oyunda bulunan iki karakterin
ilerleyebilmek için birbirleriyle işbirliği
yapmak zorunda olduğu yapım, Metacritic
incelemelerinden 89 puan almayı başardı.

Hades

Supergiant Games tarafından geliştirilen
ve yayınlanan roguelike bir aksiyon rol yapma oyunu konumundaki Hades, 2018’deki
erken erişim sürümünün ardından 2020 yılında Windows, macOS ve Nintendo Switch
platformları için piyasaya sürüldü. Daha
sonra 2021 Ağustos’ta Xbox PlayStation için
çıkış yapan oyun, 93 Metacritic inceleme
puanı ile otoritelerin beğenisini kazandı.

Microsoft Flight Simulator

Microsoft tarafından 2020 yılında Windows için piyasaya sürülen Flight Simulator,
kısa sürede ülkemiz dahil olmak üzere tüm
dünyada popüler hale geldi. Oyun, elde
ettiği bu başarının ardından 27 Temmuz
2021’de Xbox Series X/S Game Pass için de
çıkış yaptı. Bünyesinde barındırdığı hafif ve
geniş gövdeli uçaklarla dünyanın dört bir
yanına sanki gerçek uçak kullanıyormuş
gibi yolculuk yapmanıza imkan sağlayan
yapımın Metacritic puanı ise 90.

Mass Effect Legendary Edition

Oyun dünyasında önemli bir yere sahip
olan Mass Effect serisindeki üç yapımın
görsel, teknik ve çeşitli iyileştirmelerle yeniden piyasaya sürülen versiyonu Legendary
Edition, 2021’de oyunseverlerin beğenisine
sunuldu. BioWare tarafından geliştirilen ve
Electronic Arts tarafından yayınlanan bu
sürüm de otoritelerden tam puan almayı
başardı. Yapımın Metacritic puanı ise 90.
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