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Yeni bir yıla girmenin heyecanını sizlerle
birlikte yaşıyoruz. Havaların gitgide soğuduğu
bu dönemde, Kış temasıyla karşınıza çıktık!
Bu sayımızda, kış mevsiminde hayatınızı
kolaylaştıracak teknolojilere odaklanıyoruz…

AYRICA
Emrah Ablak ve teknoloji ‹‹
Kış fotoğrafçılığının püf noktaları ‹‹
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021’i geride bıraktık ve yepyeni bir yıla girmenin
heyecanını siz değerli Mediatrend okurları ile paylaşıyoruz! Kış teması ile karşınıza çıktığımız bu
sayımızda; kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak
teknolojileri ve birbirinden eğlenceli kış aktivitelerini
anlattık.

Mobil Hayat köşemizde, 2022 yılında sahneye çıkacak en
iyi amiral gemisi telefonları sıraladık. Ayrıca sosyal medyada
etkileşiminizi artıracak püf noktaları sizlerle paylaştık. Her ay
olduğu gibi, bu sayımızda da bir ünlü isimle sohbet gerçekleştirdik. Sevilen karikatürist Emrah Ablak ile teknoloji ve hayat
üzerine konuştuk.
Gezi sayfamızda, Yavaş Şehirler hakkında bilgi verdik. Mutfakta Yaşam köşemizde ise yağsız kızartmanın ipuçlarını ve kış
sebzeleriyle hazırlanabilecek çorbaları aktardık. Evde Yaşam
köşemizdeyse, evde çalışarak para kazanabileceğiniz iş önerilerinden bahsettik. Aynı zamanda evde olduğunuz zamanı daha

verimli nasıl değerlendirebileceğinizi paylaştık.
Kış temalı sayımızda, kış fotoğrafçılığında dikkat edilmesi
gereken konuları sıraladık. Öte yandan termal kameralı dronelar
ve bunların kullanım alanlarıyla Objektif köşemizi çeşitlendirdik. Ses ve Görüntü sayfalarımızda ise her ihtiyaca yönelik
kulaklık önerilerini seçki haline getirdik ve sinema dünyasının
gotik yönetmeni Tim Burton’ın hayatını anlattık.
Bilgisayar Dünyası köşemizde iki ilgi çekici başlık yer alıyor.
Bunlardan ilki, bir döneme damgasını vuran yazılımcılar...
İkinci olarak ise bilgisayar kullanıcıları için olmazsa olmaz
aksesuarları seçtik. Dergimizin en keyifli köşelerinden biri
olan Eğlence Dünyası bölümünde ise Tom Clancy’s Rainbow
Six Extraction’dan bahsettik. Ayrıca 18 yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşan The Matrix filmini de unutmadık!
Çayınız hazırsa, hadi gelin hep beraber yeni sayıya göz atalım...
MediaMarkt Türkiye
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YAVAŞ ŞEHİRLERİ
KEŞFETMEK İÇİN
DOĞRU ZAMAN

Yavaş Şehirleri keşfetmek için doğru zaman | GEZİ

Hayatın çok hızlı aktığı büyükşehirlerdeki yaşamın yorucu
temposuna kapılarak sürüklenmek istemeyenlerin geliştirdiği
bir kavram, dünyada giderek yaygınlaşıyor. CittaSlow, yani
Yavaş Şehir felsefesi dünya çapında o kadar beğenildi ve kabul
gördü ki, büyükşehir temposunun kurbanı olmak istemeyenler
yaşadıkları bölgeleri, bu sağlıklı ve huzurlu yaşam standardına
dönüştürmek için çaba gösteriyorlar. Dünyada CittaSlow belgesi
almış pek çok bölge bulunuyor ve Türkiye’de de 21 bölge bu
şartları taşıdığı için Yavaş Şehir seçildi. İşte onlardan bazıları...

SAMSONITE 16N-01-004 14.1” Qibyte
Laptop Sırt Çantası

Seyahat ederken teknolojiden de uzak kalmak
istemiyorsanız, laptop cihazınızı yanınızda
rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir sırt çantasına
ihtiyacınız olacak! İş kullanımına da uygun olan
bu çanta, aynı zamanda ekstra tablet bölmesi
sayesinde her daim sizi çalışmaya hazır tutacak.

AKYAKA
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talya’da ve dünyada CittaSlow ismiyle ünlenen bu hareket 1999 yılında
Greve in Chianti’nin eski belediye
başkanı Paolo Saturnini’nin vizyonu
doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Paolo
Saturnini yaşam kalitesini yükseltmek
amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmelerini ve farklı bir kalkınma modeli
ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta
taşımıştır. İdealleri kısa zamanda Bra
(Francesco Guida), Orvieto (Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone)
belediye başkanları ve Slow Food başkanı
Carlo Petrini tarafından benimsenmiştir.
Günümüzde 28 ülkede 182 üyeye yayılan
Cittaslow hareketinin amacı Slow Food
felsefesini kentsel boyuta taşımaktır.
Modern yaşam tarzı ve büyük şehirler,
maalesef, insanın en önemli değeri olan

kısıtlı yaşamını sağlıksız yiyecekler, hava
kirliliği, trafik, yalnızlık ve tüketimle harcaması sonucunu doğuruyor ve bu yaşam
biçimi vazgeçilmez olarak sunuluyor.
Popüler kültürün de desteklediği hayatı
yaşamak için zamanı olmayan, işine arabasıyla hızla giden, oturup kahve içecek
bir yarım saati bile olmadığı için yürürken kahvesini içen, yetişmesi gereken bir
yerler olduğu için yemekten zevk almak
yerine ayakta hızlı bir şekilde “beslenen”,
komşularını veya yerel esnafı tanımayan
modern insan modelinin sürdürülebilir
olmadığı ortadadır. Bu yaşam tarzı modern
insanda depresyon, kalp hastalıkları ve
kanser gibi birçok hastalığa neden olmasının yanı sıra; kentleri de sürdürülemez
hale getirmiştir. Cittaslow felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda

Yavaş Şehirleri keşfetmek için doğru zaman | GEZİ

yaşanmasını savunmaktadır. Cittaslow
hareketi, insanların birbirleriyle iletişim
kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına,
doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip
çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları
olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları
kullanan, teknolojinin kolaylıklarından
yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif
olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.
Bu hedefler doğrultusunda, sakinlerine
sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sunabilen,
50 bin kişiden az nüfusa sahip ve çok sıkı
denetlenen CittaSlow kıstaslarını da yerine
getirebilen yerleşim birimleri, CittaSlow
ünvanı alabiliyor. Türkiye’de sadece 21
yerleşim birimi bu unvana sahip olabilirken, dünya çapında da toplam 182 kasaba
CittaSlow üyesidir.

Akyaka

Doğal güzelliklerinin yanında, binlerce
yıldır Güney Batı Anadolu’da yaşayan çeşitli
medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi dokusu, değişik mimarisi, denizden her daim
esen ılık meltem rüzgarları büyüleyecek sizi.
Sırtını yasladığı dağların eteğinde Gökova
Ovası ile kucaklaşarak Gökova Körfezi ile
buluşan Akyaka, bu konumu ile mutlaka
görülmesi gereken bir huzur sığınağı.

Eğridir

Isparta ili sınırlarında yer alan Eğirdir,
her mevsim ve günün her saatinde renk
değiştiren Eğirdir Gölü, tapusu Eğirdir
halkı tarafından Yüce Önder Atatürk’e
verilen Can adası, Türk Silahlı kuvvetlerinin Dağ Komando Okulu, dünyada
eşine az rastlanan Kasnak Meşesi ve Sığla

Ormanları, Türkiye’nin en önde gelen
Kemik Hastalıkları Hastanesi, elması ve
sadece Eğridir’de görülen Apollon Kelebeği ile tarih ve doğa zengini bir ilçedir.

Gökçeada

Türkiye’nin en batı noktasında yer alan
ve en büyük adası olan Gökçeada, nostaljik
evleri, doğal yaşamı, organik ürünleri ve
alternatif spor olanakları ile son yıllarda
önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir. 2002 yılından bu yana ada içerisinde
gerçekleştirilen organik tarım faaliyetleri
ile özellikle 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen tarım turizmi uygulamaları
sayesinde misafirlerine eşsiz bir doğal
ortam sunan Gökçeada, 2011 yılı Haziran
ayında almış olduğu Cittaslow unvanı ile
dünyanın ilk ve tek sakin adası olmuştur.

Gerze

Masmavi denizin, dantel gibi koyların
ve uçsuz bucaksız yeşilin, dinlemeye doyamayacağınız bir müzik oluşturduğu,
Türkiye’nin en mutlu ilinin, en mutlu ilçesi;
Gerze. Cittaslow ünvanını 2017 yılında elde
eden Gerze, bu başarısını canla başla sahip
çıktığı doğasına, her biri göz nuru olan el
sanatlarına, tadı damağınızdan hiç gitmeyecek yöresel yemeklerine ve sıcacık insanların
sizi beklediği misafirperverliğine borçlu.

Göynük

Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Bolu’nun şirin ilçesi Göynük, yüksek tepeler
arasında, akarsuların geçtiği vadilerde,
karşılıklı yamaçların tabanına ve eteklerine kurulmuş tipik bir Osmanlı kasabası
ve bugün çok huzurlu bir yaşam alanı.

GÖKÇEADA
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Halfeti

Halfeti birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış, tarihi değerlere sahip olan küçük
sakin bir ilçedir. 2000 yılında yapılan Birecik Barajı sonucunda ilçenin 3/5 kısmı
sular altında kalmıştır. 2/5’ lik kısım için
yeni yerleşim yerleri oluşturulmuştur.
İlçe 2000 yılından sonra saklı bir cennet
olarak anılmaya başlamıştır. Her geçen
gün artan turist sayısı ile ilçede birçok
etkinlik alanları oluşmaya başlamıştır.

Mudurnu

Mudurnu, Bitinyalılar zamanından beri
var olan eski bir kasabadır ve çeşitli medeniyetlerin ilk yerleşim yeridir. Frigyalılar,
Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar
ve Selçuklulardan sonra Osmanlı top-

raklarına katılmıştır. Bir ara Tekfurlar
yönetimindeyken, Bursa tekfurunun
kızı Matarnı (Moderna) adına yapılan
kale kasabaya ad olmuş, çeşitli şekillerde
söylene söylene Mudurnu halini aldığı
düşünülmektedir.

Perşembe

Perşembe İlçesi, doğudan Ordu Merkez, güneyden Ulubey, batıdan Fatsa ve
Kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. Yüz
ölçümü 226 km² olup İlçe toprakları engebeli bir görünümdedir. Yeşil her tonuyla
bütün zenginliğini toprağı bir makyaj gibi
süslemiştir. Çevre yolunun Perşembe’nin
arkasından geçmesi ile Karadeniz’de tek
bakir kalan koy ve plajlar Perşembe’de
bulunmaktadır.
ŞAVŞAT

Şavşat

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan,
bir Cittaslow kenti olan, tarihi ve doğal
güzellikleriyle adeta cennetten bir köşe.
Şavşat’a gelişinizde, el değmemiş doğası
karşılayacak sizi. Barındırdığı tüm güzelliklerle sakin bir ruh haline sokacak…
Şavşat’ı gezerken, tarihi dokusuyla, geleneksel mimarisi ve el sanatlarıyla, muhteşem coğrafyasıyla, sessizliği ve samimi
insanlarıyla huzur içinde olacaksınız…
Burayı ziyaret edip tanıdıktan sonra ayrılmak sizin için zor olacak.

Seferihisar

İzmir’in güneyinde yer alan Seferihisar’ın
Etrüsklüler veya İyonyalılar tarafından
kurulduğuna dair iki teori var. Aka, Karya,
İyon, Pers, Bizans, Selçuk ve Osmanlı medeniyetlerinin izleri özellikle Teos ve Lebedos
Antik Kentlerinde, Myonnesos Adası’nda,
medrese ve hamamlarda görülebiliyor.
Mandalina bahçeleri, zeytinlikleri, bağları,
enginar tarlaları ve verimli topraklarıyla
Seferihisar’da ana geçim kaynağı tarım.
49 kilometrelik sahil şeridi, Sığacık kalesi
ve Ürkmez bölgesinde ise turizm etkili.

Taraklı

Eski adı “Dablar” olan, Sakarya’nın
Taraklı ilçesinin Hellenestik dönemde
“Bytinia” adını alan bölge içinde olduğu
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bilinmektedir. Hisartepe’de bulunan iki
sarnıç M.Ö. l. bin ile M.Ö. 2000 arasını tarihlemektedir. Sakin ve huzurlu yaşamıyla
herkesi etkileyen ilçede doğal bitki örtüsünü
ormanlar oluşturmaktadır. Dağların ve
ormanların etekleri fundalıklarla kaplıdır.

Uzundere

Türkiye’nin en yüksek şelalesi olan Tortum şelalesi, yelken, rafting ve kano gibi
su sporlarının yapıldığı Tortum gölü ve
çayı, Öşk Manastırı gibi değerlere sahip
olmasını yanı sıra Erzurum’un Uzundere
ilçesi biyoçeşitlilik açısından da önemli
bir yer. Dünyanın en zengin biyololojik
çeşitlilik bölgelerinden biri olan Kafkasya
Ekolojik Bölgesi’nin batı ucunda, Çoruh
Vadisi’nde yer alan Uzundere birçok endemik bitki, memeli, kuş ve kelebek cinsinin yuvasıdır.

Yalvaç

Isparta’nın kuzey doğusunda bulunan
sevimli ilçe Yalvaç, tarih öncesi çağlardan
bu yana binbir çeşit medeniyete ev sahipliği yapmış, ziyaretçilerine adeta 1 günde
5000 yılı birden yaşatan bir kültür noktası.
Anadolu’nun bir zamanlar belki de en işlek coğrafyasına, tüm yolların, yolcuların
buluştuğu bir konuma sahip Yalvaç’ı gezmekle, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel
yaşamlardan kıymetli el işçiliklerine, tarihi
kalıntılardan bu kalıntıların günümüze
uzanan kültürel etkileşimlerine zengin ve
keyifli bir yolculuğa çıkmış olacaksınız.

Yenipazar

Yenipazar, Ege Bölgesinde yer alan Ay-

dın iline 40 km. uzaklıkta bulunan bir ilçe
merkezidir.180 km2 yüzölçümü ile Büyük
Menderes Havzasının orta bölümünde,
kuzeye doğru ormanlarla kaplı Madran
Baba dağının eteğinde yer alır. Tarihi
M.Ö. 2000’li yıllara dayanan Orthosia
antik kenti civarı Yenipazar’ın ilk yerleşim
yeridir. 17. yüzyıl sonunda Cihanoğulları
adında bir aşiret beyinin etrafında toplananlar Yenipazar’ın bugünkü yerinde
yeni bir yerleşim kurmuşlardır. Yeni kurulan bu yerleşim yeri, haftada bir gün
kurulan küçük çapta bir pazar ve ticaret
yeri olmuştur. Bu şirin pazar, çevredeki
köylerde ve kasabalarda yaşayan halk için
ürünlerini satabilecekleri küçük ve yeni
bir pazar yeri olmuştur.

UZUNDERE

Vize

Vize; birisi UNESCO mirasına girmiş
ve biri de girmeye hazırlanan iki eski başkentin İstanbul ve Edirne’nin arasında yer
almaktadır. İstanbul’a 1,5 saat mesafede
(138 km) henüz keşfedilmemiş bir coğrafyadır. Vize ilçesinin merkez nüfusu:
12.317, köyleri ile birlikte toplam nüfusu
ise 28.611 dir. Tarihi kültürü ve doğasıyla
bir cennet köşesi olan ilçe, sakin, şirin ama
geçmişteki ünü büyük bir ilçedir.
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Sosyal
medyada
etkileşim
artıracak
10 altın kural
Sosyal medyada etkileşim bu
alanda etkili bir şekilde yer almak
isteyen herkesin bolca yapmak
istediği bir eylemdir. Çünkü ne iş
yaparsanız yapın sosyal medyayı
etkili kullanmak tanınma ile ilgili
büyük avantaj sağlar. Hesaplarınız
ister bireysel ister kurumsal olsun
sosyal medyada yüksek etkileşim
sağlamak hiç de kolay değildir.
Aslında etkileşimi arttırmak ve
daha fazla takipçiye ulaşmak için
çok fazla yapılacak şey var. Bu
yazımızda sosyal medyada neler
yaparsak etkileşimi artırabileceğinizi
10 maddede kısaca anlatacağız.
12 | www.mediamarkt.com.tr

APPLE iPhone 11

Sosyal medyayı akıllı telefonunuzdan
yönetmeni planlıyorsanız, bunun
için en ideal seçeneklerden bir tanesi,
Apple cihazları olacaktır. 64 GB
depolama alanına sahip telefon, A13
Bionic işlemcisiyle performansı üst
düzeyde tutuyor.
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mutlaka
1Paylaşımlarda
hashtag Kullanın

Sosyal medyada paylaşım yaparken doğru
hashtag kullanımı yaparsanız takipçi sayılarınız artmaya başlar. Öncelikle hedef
kitlenizdeki takipçilerin ilgisini çekebilecek doğru hashtagleri belirlemeniz gerekir.
Paylaşacağınız gönderilerin kalitesi ve
bu gönderiye uygun hashtagler hızlı bir
biçimde etkileşiminizi arttıracaktır.

içerikler üreterek
2Faydalı
takipçilerinizle paylaşın

Baştan söyleyelim faydalı içerik üretmek
için mutlaka günümüzün trendlerini takip etmelisiniz. Eğer bunu yapmazsanız
paylaştığınız gönderiler çok ilgi çekmez.
Takipçilerinize güncel konularda ve hedef
kitlenizin ilgisini çekebilecek alanlarda
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paylaşım yapın. Onlara keyif alacakları, eğlenecekleri, faydalı bilgiler vererek
paylaşım sayılarınızı mutlaka arttırın.

kaliteli
3Paylaşımlarda
görseller kullanın

Paylaşım yapacağınız görsellerin kalitesi
etkileşim sağlamak için çok önemlidir. Karanlık ve net olmayan görselleri kesinlikle
kullanmayın. Güzel ve ilginç fotoğraflar
etkileşim için her zaman iyi iş görür.

ve güncel
4Düzenli
paylaşımlar yapın

Eğer bir gün paylaşım yapıp 3 gün hesabınızdan paylaşım yapmıyorsanız ya da
çok düzensiz ve plansız paylaşımlar yapıyorsanız etkileşiminizi artıramazsınız.
Yapacağınız paylaşımlarla ilgili haftalık

Sosyal medyada etkileşim artıracak 10 altın kural | MOBİL HAYAT

veya aylık planlama yapmanız uygundur.
Böylece rutin olarak neler paylaşacağınızı
bilirsiniz hem de bir aksama ve boşluk
yaşanmamış olur.

5

Takipçilerinizi harekete
geçiren teklifler sunun

Takipçileriniz ile ilgili etkileşimi arttırmanın bir başka yolu da onları harekete
geçiren teklifler sunmaktır. Onlara sorular
sorarak bazı cevaplar vermelerini veya
bir şeyler paylaşmalarını isteyebilirsiniz.
Bütün bunların sonucunda onlara küçük
promosyon ürünleri, indirim kuponları
veya minik hediyeler gönderebilirsiniz.
Bu konuya önem verdiğiniz takdirde
paylaşımlarda ciddi bir artış sağlanır.
Tekliflerin püf noktası kitlenizin ilgisini
çekecek ve cazip paylaşımlar olmasıdır.

videolar ve
6İlginç
animasyonlar paylaşın

Günümüzde videolar ve animasyonlar çok
fazla paylaşılıyor ve yüksek etkileşim alıyor.
Siz de paylaşımlarınızın bir bölümünde eğlenceli video ve animasyon içeren gönderiler
yaparsanız paylaşımlarınızın etkileşimi artacaktır. Çünkü sosyal medya kullanıcılarının
çoğunluğu eğlenmek ve keyifli zaman geçirmek için sosyal medya kullandıklarından
eğlenceli şeylere rağbet ederler.

isimli hesabınız farklı
7daAynı
sosyal medya platformlarında
olsun

Paylaşım yaptığınız sosyal medya hesabınız
sadece tek bir platformda değil diğer platformlarda da olmalıdır. Aynı gönderi tüm
platformlardan aynı zamanda yapılmalı-

dır ki etkileşimden yüksek verim alınsın.
Tavsiyemiz Facebook, Instagram, Twitter,
Linkedin vb. Sosyal medya kanallarının
tümünü kullanmanızdır.

8

Takipçilerinizle sürekli
etkileşimde olun

Daha fazla etkileşim istiyorsanız takipçilerinizle sürekli etkileşimde olmanız
gerekir. Onlarla yapacağını etkileşimin
sonucunda hedef kitleniz ile ilgili daha
fazla bilgi sahibi olur, isteklerine ve beklentilerine doğru cevap vermeniz kolaylaşır.

medya hesabınızdan
9Sosyal
canlı yayın yapın

Rutin aralıklarla sosyal medya hesabınızdan
canlı yayın yapın. Takipçilerinize samimiyetle yapacağınız canlı yayınlar onlarla

aranızdaki bağı güçlendirecektir. Hem de
bunu yaparak takipçileriniz sizi daha yakından tanıma şansı sağlamış olursunuz.

yaratıcı
10Takipçilerinize
sorular sorun

Takipçilerinize gördükleri anda yanıtlamak isteyecekleri popüler sorular sorun.
Elbette bu sorular takipçi profilinize uygun olsun. Spor yapıyor musunuz? Hangi
takımı tutuyorsunuz? Bu yıl tatile nereye
gitmeyi planlıyorsunuz? En son hangi
filme gittiniz? Gibi sorular herkesin kolaylıkla cevap vereceği sorulardır. Etkileşimi
arttırmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen konulara birebir
uyduğunuz takdirde sosyal medya hesaplarındaki etkileşim sayınızda büyük bir artış
fark edeceksiniz. Etkileşiminiz bol olsun.
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2022 yılında
boy gösterecek
en iyi amiral gemileri
Yeni bir yıla girdiğimiz bu günlerde, hem tanıtılan hem
de tanıtılması beklenen amiral gemilerini sizler için bir
araya getirdik. Geride bıraktığımız 2021, ekran altı kamera
teknolojisi, 120 Hz ekran yenilemenin standart hale
gelmesi gibi yenilikler sundu. Bu yeniliklerin 2022 yılında
çok daha öteye taşınması bekleniyor.
Artık yeni yılla birlikte çerçevesiz tam ekran deneyimi
yavaş yavaş tüm amiral gemisi telefonlarda karşımıza
çıkacak. Hatta iddialar Apple’ın bile çentikten
vazgeçebileceği yönünde. Bu yıl tanıtılacak amiral
gemilerinin de yine son yıllarda olduğu gibi daha
ağır olacağını tahmin etmek zor değil. Kamera
tarafında ise artık yeni amiral gemilerinin
200 Megapiksel sınırını yılsonuna
doğru aşması bekleniyor.
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iPhone 14 serisi

Apple, her yılın son çeyreğine doğru yeni amiral gemilerini tanıtıyor. Bu anlamda da iPhone
14 hakkında ortaya çıkan bilgiler henüz sınırlı.
Buna karşın iPhone 13 tanıtımından bu kadar
az süre sonrasında bile ilk sızıntılar ortaya çıktı.
İddialar aslında geçen sene ortaya çıkmaya
başladı. Buna göre iPhone 14 serisinde kullanılacak A16 Bionic işlemcisinin 3 nm fabrikasyondan sürecinden geçeceği iddia edildi. Ancak
çipin üretimini yapan TSMC’nin henüz 3 nm
üretimine hazır olmaması bu ihtimali ortadan
kaldırıyor. Bu anlamda iPhone 14 serisi 2022’de
karşımıza çıkacak amiral gemileri gibi 4 nm
fabrikasyon süreci ile gelecek.
Tasarım anlamında büyük bir değişim beklenmese de çentik tasarımının artık terk edileceği
iddia ediliyor. Buna göre iPhone 14 tasarımında
kamera deliği yer alacak. Ancak çentik Face ID
için kullanılan derinlik sensörlerini içeriyor.
Bu anlamda Apple’ın bu sensörleri ekran altına
taşıması gerekecek. Kısacası Apple’ın iPhone 14
ekranı çentiksiz tasarıma ancak Face ID sensörleri ekran altında başarılı şekilde çalışırsa
geçebilecek.
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Xiaomi 12 serisi

Xiaomi bu sene içinde aldığı kararla yıllardır devam
eden ve neredeyse tüm alt markalara bile yansıyan Mı
markasından vazgeçme kararı aldı. Bildiğiniz gibi Samsung için Galaxy ne ifade ediyorsa, Mi de Xiaomi için bu
kadar önemli bir marka ismiydi.
Xiaomi artık akıllı telefon modellerinde sadece kendi ismine yer verecek. Tabii ki bu adın içinde de Mi markasının
gizlendiğini de unutmamak gerekiyor. Bu satırları yazdığımız
Aralık ayının son günlerine doğru Xiaomi 12 serisi henüz
tanıtılmamıştı. Xiaomi, bu konuda birçok sızıntının da önüne
geçti. Daha önce akıllı telefonlar tanıtılmadan neredeyse tasarımından tüm özelliklerine kadar her şey ortaya çıkmış olurdu.
Peki, Xiaomi 12 serisi hakkında ne biliyoruz? Serinin en üst
seviyesi olan Xiaomi 12 Ultra, geçen sene olduğu gibi arka kamera kurulumunun yanında küçük bir ekranla gelecek. Geçen
sene Xiaomi Mi 11 Ultra ile başlayan bu akım neredeyse tüm
Android dünyasına yayıldı. İlk gelen bilgiler bu ekranın çok daha
işlevsel hale geleceği yönünde. Ancak son ortaya çıkan iddialara
bakılırsa, Xiaomi 12 Ultra’da bu ekranın yerini dört kameralı,
dev yuvarlak arka kamera kurulumu da alabilir.
Ana kamera tarafında ise Samsung’un 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL HP1 sensörünün kullanılması bekleniyor. Aynı
zamanda uzun yıllar Huawei ile yılın en iyi kameralarına imza atan
Leica’nın da Xiaomi 12 ailesinde karşımıza çıkma ihtimali de yüksek.

Samsung Galaxy S22 serisi

Özellikle Note serisini sonlandırması sonrası yılın son çeyreğinde gelir
kaybı yaşayan Samsung, Note severleri de unutmama peşinde. Son çıkan
iddialara bakılırsa S22 Ultra yerine Note vurgusunu da görmemiz şaşırtıcı
olmayacak. Ancak bu adla karşımıza çıkmasa bile Galaxy S22 Ultra tam
anlamıyla tasarım çizgilerini Note serisinden alıyor.
Bildiğiniz gibi Note serisi özellikle daha keskin uçlu
bir tasarıma sahip. Ekran genişliği açısından da
Note’u andıran bu tasarımla Samsung, Note sevenleri de S serisine çekmenin peşinde. Tabii ki
S22 Ultra bu anlamda S-Pen yuvasına da sahip.
Şu ana kadar ortaya çıkan özelliklere bakılırsa Galaxy S22 Ultra kamera tarafında 200
Megapiksel yerine 108 Megapiksel çözünürlüğe sahip geliştirilmiş bir ISOCELL HM3
sensörle gelecek. Ortaya çıkan son bilgilere
bakılırsa Samsung, fotoğraf kalitesinde
yazılımın rolünü kavramış durumda.
Bu anlamda ana kameranın hem makro
çekim hem de yüksek kalite için özel yazılım
desteğiyle gelmesi bekleniyor. Son iki yıldır
bekleneni veremeyen Samsung’un S22 Ultra
ile kamera rekabetinde öne çıkması bekleniyor.
Kamera dışında Amerika, Kanada, Japonya
ve Çin’de Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanacak olan Samsung’un birçok ülkede yeni 4 nm
mimari ile üretilen işlemcisi Exynos 2200 ile
geleceği biliniyor. Bu işlemcinin AMD RDNA
2 grafik biriminin nasıl işler başaracağı ise
merak konusu.
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Oppo Find X4 serisi

Oppo’nun iddialı amiral gemisi
serisi Find X4’de 2022 yılının iddialı
amiral gemileri arasında. Şu an için
hakkında teknik detaylar ortaya çıkan
X4 Pro dışında seri hakkında çok şey
bilmiyoruz. Bununla birlikte serinin
temel modelinde MediaTek Dimensity
9000 işlemcisinin kullanılacağı iddiası
güçlenmeye başladı. Yine bu modelde
henüz tanıtılmayan Dimensity 8000
işlemcisini de görmemiz olası.
Find X4 Pro modelinde ise Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi yer alacak. Şu
an için telefonların kamera özellikleri
ile ilgili bir ayrıntı ortaya çıkmadı.
Ancak tek bildiğimiz Oppo’nun
geliştirdiği MariSilicon X
NPU yani görüntü
işleme birimi bu
amiral gemisi se-

Realme GT 2 serisi

ride yer alacak. Oppo akıllı telefonlar
bu görüntü işleme birimi ile gerçek
zamanlı RAW formatında düzenleme
yapabilecek.
Bildiğiniz gibi RAW formatı, fotoğraf kalitesini neredeyse birebir
koruyan bir sıkıştırma formatı.
Son yıllarda birçok firma bu
anlamda kendi görüntü
işleme ünitelerini
devreye aldı.

Oppo’dan ayrıldıktan sonra kendini bulan
ve 2021 yılında ilk amiral gemisi GT serisi ile
karşımıza çıkan Realme, GT 2 Pro ile 8 Gen
1 işlemcisine yer veren markalar arasında
yerini aldı.
Tasarım anlamında Google Pixel 6 serisine
benzer paralel bir kamera kurulumu ile gelen
Realme GT 2 serisi, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonlardan birisi oldu.
Geçen sene girdiği amiral gemisi pazarında
GT ile önemli başarı kazanan firma bu başarıyı
tekrarlama peşinde. Ünlü Japon tasarımcı Naoto
Fukasawa’nın imzasını attığı elegant tasarım, GT
2 modelini 2022 amiral gemileri arasında
sıyrılmasına neden oluyor. Ayrıca
realme, modelde geri dönüştürülebilir
malze-

meler kullanıldığını da açıkladı. Firma bunun
akıllı telefon dünyasında ilk olduğu iddiasında.
Kamera tarafında da iddialı olan firma 150
derece gibi alanında ilk olan Ultra geniş açılı
kamerasıyla geliyor. Marka iletişim anlamında
da ilginç bir özelliğe sahip. Buna göre Ultra
Wide Band HyperSmart Antenna Switching
özelliği ile realme GT 2 ve Pro en iyi sinyali yakalamak için 12 adet anten
kullanıyor.
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Huawei Mate 50 ve Mate 50 Pro

Vivo X80 serisi

Vivo, 2021 yılına damga vuran X70
Pro Plus modeliyle yılın en iyi kameraya sahip telefonu olmayı başardı. Bu
başarının altında Vivo’nun Carl Zeiss
ile olan işbirliğinin de payı büyük.
Vivo X80 serisiyle ilgili şimdiye kadar
ortaya çıkan bir sızıntı yok. Amiral
gemisi hakkında bilinen tek detay ise
Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelme
ihtimali.
Diğer bir özellik ise X70 Pro Plus
modelinde karşımıza çıkan V1 NPU
yani görüntü işleme ünitesinin gelecek
amiral gemisinde karşımıza çıkacak
olması. Belki de bu NPU birimi yeni
versiyonda yenilenmiş bir görüntü
işleme ünitesi ile de gelebilir. X70 Pro
Plus ile kamera tarafında önemli işler
yapan Vivo, X80 Pro Plus ile bu çıtayı
çok daha öteye taşıyabilir.

Motorola Edge X30

Uzun süredir amiral gemisi piyasasında sessiz kalan Motorola, 8
Gen 1 işlemcisini kullanan ilk akıllı
telefon olarak dikkatleri üzerine çekti.
İşlemci dışında da iddialı özelliklere
sahip olan telefon, 502 dolar ile 565
dolar fiyat aralığıyla ile uygun fiyatlı
amiral gemisi ligine de göz kırpıyor.
Ekran tarafında ise 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla
karşımıza çıkıyor. Bu ekran 144 Hz
ekran yenileme özelliğine sahip. Kamera tarafında ise 8K video çekim
özelliği dikkat çekiyor. 2022 yılında
karşımıza çıkacak amiral gemilerinde
8K videonun standart haline gelmesi
de beklentiler arasında.
Ön kamera tarafında ise 60
Megapiksel çözünürlüğü

20 | www.mediamarkt.com.tr

ABD ambargosu ile tüm şirket içi dengeleri değişen Huawei, buna rağmen amiral gemisi yarışında geride kalmamakta kararlı. Ambargodan
dolayı 5G işlemci kullanamayan firma, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin 4G bandında çalışan özel versiyonu ile gelecek.
Ancak bu işlemcinin sadece Pro modelinde mi yoksa Mate
50 içinde kullanılıp kullanılmayacağı henüz ortaya çıkmadı.
Huawei, işlemci konusunda köşeye sıkışmış olsa da yazılım
açısından Harmony 2.0 ile Android bağımlılığından da
kurtuldu. Böylece Google servisler ambargosunu da
delen firmanın 2022 yılında, Mate 50 serisiyle işletim
sisteminin kararlı sürümünü yayınlaması bekleniyor.
Henüz P50 serisini Ekim ayında tanıtmayı başardı. ABD ambargosuna rağmen firmanın Mate
50 serisini 2022 ortalarına doğru tanıtması
bekleniyor. Akıllı telefon hakkında detaylar bilinmese de yine kamera tarafında
iddialı bir Mate 50 Pro ile karşı karşıya
kalma ihtimalimiz yüksek.

karşımıza çıkıyor. Telefonun bu ön
kameranın ekran altına gizlenen Elite sürümünün de piyasaya çıktığını
hatırlatmak gerekiyor.
Pil kapasitesi 5000 mAh olan
Edge X30, 65W hızlı şarj desteğine sahip. TurboPower adlı
bu hızlı şarj teknolojisi
bataryanın yarısını
sadece 13 dakikada doldurabilmeözelliğine
sahip.
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Teknoloji ile yollarınız nasıl
kesişti?
Ben X kuşağıyım. 1970’lerde 0-1
ile oyunları yapmaya başladılar,
Tic-Toc gibi… 1980’lerde Spectrum 48k çıktı. Komşumun oğlu
aldı, bana orada oyun gösterdi.
“Ulan,” dedim, “Ne acayip…”
Sonra Commodore-64 çıktı, ben
de aldım. Bunun üzerine Commodore-128 çıktı. Amiga geldi…
Akabinde PC’ler geldi ve işlemci boyutları büyümeye başladı.
Nihayet 90’larda Windows’u çıkardılar. Çocukluğumdan bu
yana tüm bu gelişmeleri bizzat
yakından takip ettim.
Meslektaşlarınızın pek çoğuna
göre, internetten daha aktif bir
şekilde yararlanıyorsunuz. Karikatürist kimliğinizi sosyal medyaya taşımak nereden aklınıza
geldi? Başlangıç aşamasında, bu
konudaki motivasyonunuz neydi?
Karikatürün medyası kağıttı.
Çizgi roman, popüler medya,
kağıttan geçiyordu. Ve biz bu
çizgi olayını dizayn ederken kağıt medyasına göre hareket ettik. Ama şimdi popüler medya
değişti. Şimdi, dijital ekranlar
popüler medya. İnsanlar artık
kağıda değil, ellerinde taşıyabildikleri bir ekrana bakıyorlar.
Bizim de mesleğimizi buraya
taşımamız gerekiyordu, neticede
popüler medyaya hizmet eden bir
iş yapıyoruz.
Dijital medyanın bir sürü özelliği var. Mesela çizginize ses ekleyebiliyorsunuz. Ben de bu fikirden
yola çıktım. Şimdi Karikafilm
olarak anılan serimi, ilk defa
2007’de yaptım, i8 kamerayla…
Onlar YouTube’da duruyor hala.

EMRAH ABLAK
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 karikatürist Emrah Ablak...
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Günümüzde pek çok çizer, çizimlerini dijital olarak yapmaya başladı. Sizin dijital çizime
karşı bakış açınız nedir? Geçiş
yaptınız mı, yoksa halen kağıt
mı kullanıyorsunuz? Evet ise,
sebebini öğrenebilir miyiz?
Ben geleneksel çizgi yöntemlerimi kaybetmedim. Yine tarama
ucu, mürekkep ve Schoeller kağıdın üzerine çalışıyorum. Yani işi
40 sene önce nasıl öğrendiysem
halen aynı yapıyorum. Fakat sadece medyam ve sunum şeklim

değişti. Bu konuda da kendimi
şanslı hissediyorum. Çünkü tablet
gibi dijital çalışma araçları var
elimin altında. Yine de senelerdir
elim kağıda çok alıştı. Dijital, çok
güzel bir çalışma sahası ama tarama ucunun zanaatkarı olmuşum
ben biraz.
En çok kullandığınız mobil
uygulamalar hangileri?
Sıkça kullandığım el altı uygulamalarım YouTube, WhatsApp,
Telegram… Google Chat kullanıyorum bazı görüşmelerimde,
yahut arkadaşlarımla geyik yapmak için… Apple kullanıyordum
daha önce. Ama artık Android’e
geçtim. Android, sınırsız uygulama şansı veriyor. Bir de Mental
Canvas isimli bir uygulama var,
PC’de program olarak da mevcut. Bu aralar çalışırken biraz
ona sardım.
Son olarak teknoloji tüm hızıyla gelişimini sürdürürken, 20 yıl
sonrası için bir gelecek tezahürü
istesek; sizce teknoloji perspektifinde nasıl değişiklikler olacak?
Zamanında arabayı icat ettiklerinde, bu arabanın çalışması
için yakıtın silindirlere gitmesi,
yanması gerekiyor. Dolayısıyla
silindire gidecek yakıtı toplayıp
düzenleyecek bir tertibat gerekiyor ve karbüratör denen şeyi icat
ediyorlar. Arabanın verimini artırmak için seneler içerisinde çok
defa değiştiriyorlar, ek tertibatlar
koymaya başlıyorlar. En sonunda
öyle bir hale geliyor ki, puzzle
gibi, birçok parçası var… Buna
‘mükemmel karbüratör’ ismini
veriyorlar. Bir gün bir mühendis
diyor ki, “Boş verin artık karbüratörü, bununla uğraşmayalım,
enjeksiyona geçelim.” Mükemmel
karbüratörü sallıyorlar ve enjeksiyona geçiyorlar.
Şimdi yaşadığımız çağda insanoğlundan verip almak için onlara
birçok ek tertibat koydular. Önümüzdeki 20 sene içerisinde biz
mükemmel karbüratör olacağız
ve bunu sallayıp bir anda enjeksiyona geçeceğiz. Teknolojik olarak
ne değişiklikler yaşayacağımızı
az çok anlayabiliyoruz. Ama asıl
sosyal değişiklikler nasıl olacak,
onu çok merak ediyorum.
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TEKNOLOJİK KIŞ
AKTİVİTELERİ
Türkiye’ye kış geldi, pek çok yerde kar
yağmaya başladı. Havalar soğudu ve evde
daha fazla zaman geçirmeye başladık.
Ancak bu demek değildir ki sıkılacağız, işte
kışın yapılabilecek teknolojiden de yardım
alabileceğimiz bazı aktiviteler...
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2022 yılının en çok dikkat
çeken konusuna giriş
yapabilirsiniz: Metaverse!

Önceki yıllara kıyasla özellikle ‘metaverse’ kavramıyla beraber milyonlarca
kişinin ilgisi VR/AR başlıklara döndü.
Pek çok markanın üretimini yaptığı bu
cihazlarla kış temasını evden doyasıya
yaşayabilirsiniz. Bu oyunlar arasında Alpine Ski VR, Ski Jumping Pro VR, Terje
Haakonsen’s Powder VR, Fancy Skiing
VR, Skiing Adventure gibilerini sıralayabiliriz. VR oyunları hem çok eğlenceli
oluyor hem de ev halkının sırayla dahil
olmasını sağlıyor. Bu nedenle önerilerimiz
arasında ilk sırada yer alıyor.
Bunun dışında evde yer alan bilgisayar,
konsol oyunları ya da herkesin telefonuna
yükleyeceği ortak bir oyunla oyun oynayabilirsiniz. Burada seçeceğiniz oyunun
çok oyunculu olması önemli zira evde tek
değilseniz diğer aile bireylerinin de oyuna
dahil olması keyifli olacaktır.
Soğuk olduğu için dışarıya çıkmayı
düşünmüyorsanız, film maratonu düzenleyebilirsiniz. Evinize kurduğunuz bir
projeksiyon cihazıyla yepyeni bir deneyim
yaşayabileceğiniz gibi aynı zamanda televizyonunuzda da film/dizi izleyebilirsiniz. Eğer film maratonu yapacaksınız,
seçtiğiniz bir oyununcunun seçtiğiniz
filmlerini sırayla izleyebilirsiniz.

Dijital kitap uygulamaları
kurtarıcınız olacak

Dijital kitap uygulamalarından birini
seçin ve yeni bir kitaba başlayın. Telefonunuzdan ya da tabletinizden indirdiğiniz
uygulama üzerinden istediğiniz dijital kitapları okuyabilirsiniz. Fiziksel kitapların
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keyfi hiçbir şeyde yok ancak okumak için
zaman bulamıyorsanız böyle dijital olarak
okumak ya da sesli kitapları dinlemek oldukça keyifli olacaktır. Bu nedenle eğer
daha önce deneyimlemediyseniz, yapacaklarınız arasına mutlaka dijital kitap
okumak/dinlemeyi ekleyin.
Eğer imkanınız varsa bu kış kar motosikleti kullanmaya çalışın bilmiyorsanız
öğrenmeyi deneyebilirsiniz. Macera arayan
birisiyseniz bu sporu seveceğinizden emin
olabilirsiniz. Yüksek hızlı bir yolculuğun
heyecanını karla kaplı dağlık bir manzara
ile birleştirdiğinizde, neden bu kadar çok
insanın en sevdiği mevsimin kış olduğunu
çok daha iyi anlayacaksınız.

Geliştirmek istediğiniz
becerilerinize
odaklanabilirsiniz

İnternet üzerinden yeni bir çevrim içi
kursa katılabilirsiniz. Sevdiğiniz konular
dahilinde bazı derslere katılabilirsiniz.
Örneğin eğer oyunlara ilginiz varsa kendi
oyununuzu tasarlayabilirsiniz. Bu sayede
hem çok eğlenirsiniz, zamanla geliştiğinizi
gördükçe de bu hobiden para bile kazanabilirsiniz. Eğer oyun tasarlamakla ilgilenmiyorsanız, bir internet sitesini kodlamak
için becerilerinizi geliştirebilirsiniz.
Dışarıda bazı aktiviteler yapmak istiyorsanız, kar temalı fotoğraflar ya da videolar çekebilirsiniz. Bulunduğunuz yere
göre, manzaranız değişebilir bu sebeple
yaratıcılığınızı kullanmanız gerekecek.
İsterseniz bu medya içeriklerini arşivinizde
tutun isterseniz, profesyonel çekimlerinizi
internet üzerinden stok olarak sunun. Bu
aktivite hem zihninizi boşaltacak hem de
yaratıcılığınızı geliştirecek.
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ZORLU
KIŞ AYLARINDA
HAYATINIZI
KOLAYLAŞTIRACAK
TEKNOLOJİLER
Yeni bir yıla giriş yaptığımız şu günlerde zorlu
kış şartları etkisini artırıyor. Neyse ki pek
çok konuda olduğu gibi burada da teknoloji
hayatımızı kolaylaştırmak için imdadımıza
yetişiyor ve sorunları ortadan kaldırıyor. Biz
de sizler için kış aylarında içinizi ısıtacak ve
hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri bir
araya getirdik. İşte zorlu kış günlerini daha iyi
hale getirmek için en iyi çözümler…
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Kahve ve çay makineleri

Kış aylarının en olmazsa olmazı sıcak içeceklerdir. Üşüdüğümüzde, hastalandığımızda ya
da kendimizi kötü hissettiğimizde ilk aklımıza
gelen çözüm daima onlara başvururuz. Soğuk
havada evde ya da işteyken içinizi ısıtmak için
kendinize bir fincan çay ya da kahve hazırlayabilir, bir yandan ısınırken bir yandan da o
günkü işinize odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda
bir termos alarak bu sıcaklığı daima yanınızda
taşıyabilirsiniz.

Yaşam alanınızı daha sıcak hale
getirin

Bir zamanlar hastalıklara ve ölümlere neden
olan zorlu kış şartları ile mücadele artık hiç
olmadığı kadar kolay. Her ne kadar pek çoğumuz doğalgaz ile ısınana yerlerde zamanımızı
geçirsek de bu daima yeterli olmuyor. Eğer siz
de yeterince ısınmayan bir yerdeyseniz her biri
bir diğerinden iyi olan klima ve elektrikli ısıtıcı gibi çözümler kullanarak, evinizde ya da iş
yerinizde adeta yaz aylarındaki kadar sıcak bir
ortam oluşturabilirsiniz.

Soluduğunuz havayı arındırın

Hastalıklar, kış aylarında karşımıza çıkan en
büyük tehlikelerden biridir. Özellikle de son
zamanlarda içinde bulunduğumuz salgın döneminde. Zorlu kış şartlarında aynı ortamda
bulunduğumuz insanlardan hastalık kapabilir
ya da onlara hastalık bulaştırabiliriz. Bunun
olmasını önlemek için yapabileceğimiz şeylerden biri de solduğumuz havayı temiz tutmak.
Bunun için ihtiyacımız olan en önemli ürün
ise hava temizleyiciler. Bu makinelerden birini
kullanarak korunmak için aldığınız önlemlere
bir yenisini daha ekleyebilirsiniz.

Kurutma makineleri

Kış aylarının en zorlu süreçlerinden biri olan
çamaşır kurutma, gelişen teknoloji sayesinde sorun olmaktan çıkıyor. Bir zamanlar evin içinde
yer kaplayan ve soğuk havalarda kabusa dönüşen
bu işlem, kurutma makineleri sayesinde sadece
dakikalar alıyor. Böylelikle zaman ve alan artık
insanlar için sorun olmaktan çıkıyor.
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EVDE OLDUĞUMUZ
ZAMANI DAHA
VERİMLİ NASIL
DEĞERLENDİRİRİZ?
Milyonlarca kişinin ortak problemi olan ‘zamanı
nasıl daha verimli kullanabiliriz?’ sorunu farklı
kişilerin uyguladığı denenmiş metotlarla oldukça
pratik bir şekilde çözülebiliyor. Bunun yanında evde
olduğumuz zamanı daha verimli kullanmak ya da
değerlendirmek için yapabileceklerimiz aslında
oldukça basit. İşte sizler için hazırladığımız tüyolar...

32 | www.mediamarkt.com.tr

| 33

EVDE YAŞAM | Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz?

Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz? | EVDE YAŞAM

2

022 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde 2019 yılının son
aylarından beri başımıza bir bela
olan koronavirüs salgını, evden
çalışma ve çevrim içi derslere katılmak
gibi gerçeklikleri eve taşıdı. Evden derslere giren ve işlerini yatağından kalkıp
masasına geçip halleden bu kişiler hiç
olmadıkları kadar evde zaman harcamaya
başladılar. Haliyle evde oldukları zamanın
daha verimli kullanmak istiyorlar.
Her zaman olduğu gibi evde daha fazla
zaman geçirildiğinde sağlıklı bir zihin
ve bedenin anahtarı dengeli hissetmek,
stresle iyi bir şekilde mücadele etmek ve
olumlu düşüncelerle zihnimizi meşgul
etmekten geçiyor. Sabahları iş başlamadan
ya da okuldaki derslerinize daha saatler
varken kalkıp kendinize vakit ayırmanız
gün içinde harcadığınız zamanı çok daha
kıymetli kılacak.
Güne nefes veya beden egzersizleriyle
başlamak uykunuzun ve yorgunluğunuzun üstünüzden kalkmasına yardımcı
olur. Daha dinç uyandığınız içinse yapacağınız işe çok daha kolay konsantre
olursunuz. İşinizin ya da dersinizin başına
oturduktan sonrası da önemli. Küçük
molalar vermeyi deneyin, bu molalarda
mümkünse bilgisayar başından kalkın ve
evde turlayın ya da günlük rutinler oluşturun. Bitkilerle ilgilenmek, en sevdiğiniz
kitabı ya da dergiyi okumak, ya da kısa
bir yürüyüş yapmak günlük rutinlerinizin arasına ekleyebileceğiniz aktiviteler
arasında yer alıyor.
Öğle arasında dışarıdan yemek yerine
mümkünse kendi yemeğinizi yapmak yeni
tarifler öğrenmek size iye gelecek. Eğer
müzik, resim veya diğer güzel sanatlara
ilginiz varsa işten/okuldan kalan zamanda
evinizde bu hobilerinize her gün zaman
ayırmaya özen gösterin. Bazen ise bunların

SAMSUNG 24” MONİTÖR

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak
profesyonel bir monitöre mi ihtiyaç
duyuyorsunuz? Bu konuda Samsung’un
işlevsel bir çözümü var! 24 inç ekrana
sahip Full HD ekran, gözlerinizi
koruyarak mesai boyunca odağınızı
dağıtmamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca
kullanımınıza göre özelleştirmeniz;
eğme, HAS, Pivot ve dönme seçeneklerini
pratik şekilde ayarlamanız mümkün.
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yanında biraz yavaşlamak gerekiyor. Bir
güne çok şey sığdırmaya çalışıyor ve bütün
enerjimizi buna harcıyoruz. Bazen yavaşlayıp, sadece düşünmek, müzik dinlemek ya
da uzanmak çok ‘boş bir şey’ gibi görünse
de zihni dinlendirebiliyor. Uzmanların da
sürekli zihnimizi boşaltmamız ve düşüncelere odaklanmak yerine anı yaşamamız
gerektiğini söylediğini biliyoruz.
Yapılan bir araştırmaya göre insanla-
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rın büyük bir çoğunluğunun en mutsuz
olduğu zamanlar pazar günlerinin öğlen
saatleri. Bütün hafta harıl harıl çalışan ve
işten/okuldan başka bir şey düşünmeyen
insanlar pazarları öğlen saatlerinde oldukça mutsuz hissediyor. Çünkü bu zamanı
verimsiz değerlendirdiğini düşünüyor. İnsanlar boş zamanlarını değerlendirdikleri
zaman çok daha motive ve iyi hissediyor.
Buradaki asıl fikir; boş zamanınızı değer-

Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz? | EVDE YAŞAM

lendirirken bir amaç ile hareket etmek.
Uzmanlar zamanı çok daha iyi kullanmak adına ‘zaman günlüğü’ tutulmasını
öneriyor. Neyi yaptığınızı, yapacağınızı
ya da yapmak istediğinizi gördüğünüzde
zamanınızı bu eylem için harcayacaksınız. Eğer verimsiz bir gün geçirdiğinizi
düşünüyorsanız, gün içinde yaptığınız
her şeyi zamanlarıyla ya da saatleriyle not
edin. Günün sonunda baktığınızda neye

ne kadar zaman harcadığınızı görüp, bunu
değiştirmek için harekete geçebileceksiniz.
Başarılı teknoloji şirketlerinin yaptığı
şeye odaklanın: Çok daha az ama verimli
şeyler! Burada karşımıza Apple çıkıyor.
Şirket dört ana ürün grubuna odaklanıyor ve dünyanın en iyileri arasında yer
alıyor. Verimli zaman geçirmek isteyen
bir insan da kendine gün içinde onlarca
yapacak şey bulmak yerine birkaç tane

dolu dolu zaman harcayacak şey bulması
çok daha iyi olacaktır. Bu noktada daha
az şey yaptığınızda, zamanınızı daha az
bir alana yayabilirsiniz ve böylece yaptığınız her şeye kendinizi çok daha fazla
verebilirsiniz.
Telefonunuzu ve bilgisayarınızı çok
kullanıyorsunuz. Bu nedenle zaman planlayıcı uygulamaları da tercih edebilirsiniz.
Bu sayede verimliliğinizi takip etmeniz

çok daha kolay hale gelebilir. Öte yandan
yapılan bir ankette, insanların 24 saatinin
ortalama 7,6 saat uykuya, 8/9 saat çalışmaya, 1 saat yemek yemeye ve 1 saat de evdeki
gidiyor. Haliyle sizin kendinize ayırmak
için ortalama 5 buçuk saatiniz kalıyor. 5
buçuk saatte ne kadar şey yapabilirsiniz?
Bu nedenle yukarıdaki bazı taktikler ile
uykudan ve çalışmaktan kalan zamanı
daha verimli değerlendirebilirsiniz.
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EVDEN ÇALIŞARAK
PARA
KAZANABİLECEĞİNİZ
İŞ ÖNERİLERİ
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Evden çalışma konsepti, tüm dünyada sıklıkla tercih
edilen çalışma yöntemlerinin başında geliyor. Hatta 2019
yılının sonlarına doğru patlak veren ve milyonlarca kişinin
hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 nedeniyle
daha önce hiç olmadığı kadar popüler hale geldi.
Durum böyle olunca söz konusu çalışma konseptinin
internet başta olmak üzere çeşitli mecralarda büyük
bir araştırma konusu olduğunu belirtelim. Peki evden
çalışarak para kazanabileceğiniz işler hangileri? Siz
değerli okuyucularımız için derledik…
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Freelance yazarlık

Dijital dönüşümün lokomotifi konumunda bulunan internet, 2 milyarın üzerinde internet sitesine ev sahipliği yapıyor.
Doğal olarak teknoloji başta olmak üzere
çeşitli konseptler üzerinden faaliyetlerini
sürdüren web sitelerinde içerik üretebilecek
kişilere ihtiyaç duyuluyor. Sizler de bu tür
sitelerde yazı yazarak ciddi miktarlarda
gelir elde edebilirsiniz.

Online anket doldurma

Bundan yıllar önce kapımıza kadar gelen
anketçileri hatırlıyor musunuz? Teknolojinin gelişmesiyle internet ortamına kadar
taşınan anketçilik, belirli durumlarda
ciddi bir kazanç kapısı olabiliyor. Tabii
bunun için fazla sayıda anket doldurmanız
gerektiğini de söyleyelim.

Tercümanlık

Tercümanlık mesleği yapmak için bir
diplomaya ihtiyacınız yok. Bu noktada
usta olduğunuz bir dil varsa, internet
ortamında evden çıkmadan çeşitli platformlarda tercümanlık yapabilirsiniz.
Örneğin dizi, film platformlarında belirli
aralıklarla İngilizce başta olmak üzere
çeşitli dillerde çeviri yapabilecek kişiler
işe alınıyor. Sizler de bu şekilde gelir elde
edebilirsiniz.

Müşteri Temsilcisi

Müşteri Temsilcisi denince aklınıza büyük bir şirkette onlarca çalışanın arasında
insanlarla iletişime geçmeye çalışan bir
kişi geliyorsa, büyük ölçüde yanıldığınızı belirtmemiz gerekiyor. Zira pandemi
başta olmak üzere çeşitli nedenlerden
dolayı Müşteri Temsilcisi mesleği artık
evden çalışma konsepti ile bütünleşti.
Eğer diksiyonunuz iyiyse, bu tür ilanlardan birine başvurarak gelir elde etmeye
başlayabilirsiniz.

Sanal asistanlık

Asistan mı olmak istiyorsunuz? Ancak
işe gitmeye üşeniyor musunuz? Biraz
reklam gibi olacak fakat evden çıkmadan
asistanlık yapmak mümkün. Bu doğrultuda işe alındığınız bir kişinin(yöneticinin)
toplantı, yazışma ve sosyal medya hesaplarını assiste ederek evden para kazanabilirsiniz. İnternette konu ile ilgili çok sayıda
ilan mevcut. Sizi her anlamda tatmin eden
birini seçerek işe başlayabilirsiniz.
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KIŞ SEBZELERİYLE
HAZIRLANABİLECEK
3 ÇORBA
Kış mevsimi geldi çattı. Bu
soğuklara karşı alınması
gereken bazı besinler de
bulunuyor. Çorba yaparken de
kış sebzelerinin dahil olduğu
tariﬂeri seçebiliriz. Biz de
sizler için kış sebzeleriyle
hazırlanabilecek 3 çorba tariﬁ
vereceğiz:
Kışın lezzetli olan ve kış
soğunda içerdiği besinlerle
yemeklere dahil etmemiz
gereken sebzeler bulunuyor.
Onlar kısaca; lahana, yer
elması, turp, pazı, kereviz,
ıspanak, pırasa, brokoli,
brüksel lahanası, pancar,
havuç ve karnabahar
oluyor. Bu sebzeleri
hem haşlayabilirsiniz,
hem salatalarınıza dahil
edebilirsiniz hem de
pişirerek çorbalara ekleyip
tüketebilirsiniz.
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Kış çorbası
Malzemeler

1 adet küçük brokoli
1 adet pırasa
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
1 adet domates
2-3 diş sarımsak

Tuz
Karabiber
Bir tutam dereotu
1 yemek kaşığı dolusu tereyağı
2 yemek kaşığı un

İçinde bolca vitamin bulunan bu kış çorbasının içine farklı kış sebzelerini de dahil edebilirsiniz. Bütün sebzeleri öncelikle yıkayın ve
iri boyutlarda doğrayıp tencereye alın. Bu sebzelerin haşlanması için
yaklaşık 8/9 bardak soğuk suyu sebzelerin üzerine dökelim. Eğer buzluğunuzda varsa et ya da tavuk suyunu da tarife dahil edebilirsiniz.
Tuz ve karabiberi ekledikten sonra tamamen haşlanana kadar sebzeleri pişirin. Bir diğer yandan tereyağında unun kokusu çıkana kadar
kavurun, kavrulan bu tereyağlı unlu karışımı yumuşayan sebzeler üzerine dökün. En sonunda bu yemeyi birbirine karıştırmak için blender’a
ihtiyacımız var. Sebze çorbasını blender ile tamamen krema kıvamına
gelene kadar karıştırın. Kış çorbanız hazır.
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Terbiyeli sebze çorbası
Malzemeler

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 adet kuru soğan
2 adet havuç
1 adet kırmızı dolmalık biber
1 adet kereviz sapı
1 adet kabak
2 dal taze soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
6 su bardağı su

Terbiyesi için:

1/2 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta sarısı
3-4 damla limon
Tüm sebzeleri, aynı anda pişmelerini sağlamak için eşit büyüklükte
doğramaya özen gösterin. 4 yemek
kaşığı ayçiçek yağını tencerede
kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin
ve yumuşayana kadar kavurun.
Üzerine havuç, biber ve kereviz
sapı olmak üzere bütün sebzeleri
ekleyin. Ardından 1 çay kaşığı
tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su
bardağı suyu tencereye ekleyip
karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.
Çorba kaynamaya başlarken
terbiyesi için yarım su bardağı
yoğurt eklediğiniz bir kasede 2
yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz,
1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla
limonu pürüzsüz bir kıvam alana
kadar çırpın. Üzerine kaynamakta
olan çorbanın suyundan bir kepçe
alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını
eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın
altını kısın ve terbiye karışımını
çorba tenceresine azar azar ilave
edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak
servis edin.
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Bal kabağı çorbası
Malzemeler

1 adet soğan
2 diş sarımsak
100 ml krema
800 gr balkabağı
Karabiber
Tuz
Tavuk ya da et suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
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Bal kabaklarını küp küp doğrayın. Tencereye zeytinyağını alın ve
sarımsak ve zeytinyağı tencerede
kavurun. Bal kabakları ekleyerek
karıştırın. Su ve baharatlar ilave
edin ve pişmeye bırakın. Balkabakları piştiği zaman altı kapatılarak blenderdan geçirin. Kremayı
yavaş yavaş eklenerek karıştırın.
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YAĞSIZ KIZARTMANIN
PÜF NOKTALARI
Kızartmalar her sofranın vazgeçilmez
lezzetlerinden olsalar da sağlıklı
beslenme endişeleri olanlar için biraz
şartları zorlayan tariﬂer olduğunu da
kabul etmek lazım. Oysa, az yağ ile
sağlıklı ve lezzetli kızartmalar yapmak
mümkün. Ancak, bol yağ kullandığınız
kızartmalarla aynı lezzeti yakalamak
birkaç önemli püf noktaya dikkat etmek
gerekiyor.
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K

ızartmaları, yağı içinde yüzdürmeden ama hala çok lezzetli
şekilde sofralarımıza getirmek
mümkün. Üstelik bu sağlıklı
alternatif sayesinde, hem daha az kalori
alacaksınız hem de yağın içinde kızaran
besinlerin olası kanserojen etkisinden
korunmuş olacaksınız. Peki nelere
dikkat etmemiz gerekiyor?
• Yağsız kızartmada işin püf noktası,
yüksek sıcaklık sağlayacak kapalı bir
ortam yaratabilmek. Bu ortamı sağlayan pratik ürünleri, Tefal Actifry veya
Philips Airfryer serisinde bulabilirsiniz.
Yağ kullanmadan kızartma yapabilen
bu fritözler, sadece bir çorba kaşığı
yağ ile bir kilo patatesi kızartabilme
yeteneğine sahipler.
• Ancak sıcak hava fritözlerini bulamadığınız durumlarda, biraz daha
zahmetli bir yöntem olan, fırında kızartma seçeneğini de kullanabilirsiniz.
• İki yöntemde de püf noktası, kızartacağınız malzemeye, yani patates
dilimlerine, sebzelere, böreklere, tavuğa, minik bir mutfak fırçası yardımıyla
biraz Ayçiçek yağı sürmek olacaktır. Bu
şekilde malzemeyi yağda yüzdürmeden,
yiyeceklerin içine ağır şekilde yağ nüfuz
etmesini engelleyerek, sadece üst katmanın yağ lezzetini almasını sağlıyoruz.
• Yağsız fritözde veya fırında kızarttığınız patatesleri veya diğer sebze
dilimlerini daha da lezzetlendirmek
isterseniz, fırça ile süreceğiniz ayçiçeğine damak tadınıza göre biraz baharat
eklemeniz de yararlı olabilir. Yağsız
kızartmada baharatın tadının ve kokusunun yiyeceklere çok daha derin
nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz. Elbette
baharatların çok yüksek sıcaklıklarda
yanabileceğini de unutmadan, kızarmış patates gibi, yüksek ısı gerektiren
besinleri fırına sürmeden önce değil,
fırından çıkarmadan 10 dakika önce
baharatlamak da doğru bir karar olabilir. Damak tadınıza kalmış...
• Yağ içinde kızartmak için en sık
kullandığımız çıtır tavukları da, aslında yağsız yapmak mümkün. Çıtır
pane harcına bulanmış tavuklarınızı
yağsız fritözde veya fırında kızartmak isterseniz, tavuğu bulayacağınız
çırpma yumurta sosuna biraz ayçiçeği
yağı eklemenizi, ardından çıtır paneye
buladığınız tavukların üzerini fırça ile
hafifçe yağlamanızı öneririz. Bu şekilde
fırınlayacağınız tavuklar, son derece
lezzetli ve çıtır çıtır olacaktır.
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TERMAL KAMERALI
DRONELAR VE
KULLANIM ALANLARI
Termal kameralı drone, uzaktan kumanda aracılığıyla
kontrol edilebilen ve termal kamera takılı insansız
hava aracıdır. Özellikle son yıllarda dronelarla yapılan
termal görüntüleme işi çok gelişti. Tarımsal alanlarda
yapılan arazi değerlendirme çalışmalarından tutun
da arama-kurtarma faaliyetlerine, yangında binada
mahsur kalan insanların kurtarılmasına kadar bir
çok alanda bu teknolojiden yararlanmak gerekliliğine
herkes inanmaya başladı.
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Termal kamera nasıl
çalışır?

Termal kameraların çalışma
prensibi; gözle görülemeyen kızılötesi enerjiyi baz alarak görüntünün genel yapısını gelen kızılötesi
enerjiye göre oluşturduğu renkler ile
şekillendirmesidir. Bu kameraların
çektiği görüntüler insan gözü tarafından görülenlere göre çok farklıdır.
Genel olarak termal kameralarda renk
ayrımı şöyledir: Renkler insanlar,
yapılar ve nesneler için farklı sıcaklıkları yansıtır.
Bu renkler ekrana değişik sıcaklıkları anlatan maviden kırmızıya
uzanan lekeler olarak yansır. Düşük
sıcaklıklar mavi renk ile gösterilirken,
sıcaklık yükseldikçe renkler kırmızıya doğru döner. Hatta bazı termal
kameraların kullandığı farklı renk
şemaları vardır. Aslında ısı, atomların
oluşturduğu titreşiminden oluşur.
Titreşim ne kadar çoksa ısı o kadar
artar. İşte bu ısı yansıması termal
kameraların algıladığı şeydir.

Termal kameralı dronelar
nerelerde kullanılır?

Termal kameralar, başlangıçta
askeri uygulamalarda kullanılsa da
günümüzde endüstriyel alanlarda da
kullanımı yaygınlaştı. Kamu güvenliği, yangın ve kurtarma faaliyetlerinde, tarım alanında, yol ve köprü
denetimlerinde, petrol, elektrik ve
doğalgaz tesislerinin denetiminde,
tıp alanında ateşli hastaların belirlenmesi ve benzeri alanlarda
kullanımı arttı.

Kamu güvenliği
alanında

Bu alanda en çok yararlanılan yangından
kurtarma ve arama-tarama çalışmalarıdır. Termal kameralı drone kapalı
ve karanlık ortamlarda
mahsur kalan kişilerin
kurtarılmasında çok faydalıdır. Özellikle zorlu
arazi şartlarında ulaşma-
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nın güç olduğu alanlarda görevlileri
riske atmadan görev yaparlar.

Tarım uygulamalarında

Havadan termal kameranın en
çok kullanıldığı alanlardan biri de
tarımdır. Genellikle havadan mahsul
yönetiminde, fidanlık ve seraların
izlenmesinde bazen de bitki hastalıklarının tespitinde kullanılan bir
çözümdür. Çiftçiler de sürüden kaçan
hayvanlarını bulmak amacıyla termal
drone kullanabilirler.

Yol ve köprülerin
denetimlerinde

Köprü ve yol denetimleri için termal
drone kullanılması oldukça yaygındır.
Çünkü havadan yapılan kontroller
hem çok hızlıdır hem de uzaktan yapılan kontrol işin verimini arttırır. Çok
daha ucuz ve güvenilir bir yöntemdir.
Personel giderleri azalacağı gibi uzaktan denetim ile de personel güvenliği
için risk almaya gerek kalmaz.

Petrol ve doğalgaz
borularının denetiminde

Petrol rafinerisi, çeşitli boru hatlarındaki sızıntıların tespiti ve bunların
izlenmesi için yine termal kameralı
drone kullanımı yaygındır. Dronelar
üzerine eklenen optik gaz görüntüleme (OGI) sensörleri ile özellikle
boru hatlarında oluşabilecek sızıntıları güvenli bir mesafeden rahatlıkla
tespit ederler. Bunun dışında olası bir
sabotaj ve hırsızlık olaylarına karşı
da termal dronelar karanlık ortamda
canlıları tespit ederler.
Günümüzde bu tip dronelar askeri,
tarım, endüstriyel, kamu güvenliği
alanlarında denetim veya tespit amacıyla çok fazla kullanılırlar. Sıfır ışıkta gözümüzün göremeyeceği kadar
karanlıkta ışıksız durumlarda termal
kameralar tüm ısı farklarını görür.
Bunun için kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Uçuş esnasında
yapılan tespitin bulunduğu noktanın
koordinatları gerçek zamanlı olarak
merkeze iletmelerinden ötürü stratejik öneme sahiptirler.
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ETKİLEYİCİ
KIŞ FOTOĞRAFLARI İÇİN
İPUÇLARI
Kış fotoğrafçılığı, bir taraftan eşsiz manzaralar
yakalamanıza imkân tanır. Diğer taraftan ise mevsimin
getirdiği hava koşulları fotoğraf tutkunları için olumsuz
ﬁziki şartlara neden olur. Bu nedenle kış mevsiminde
iyi bir manzara yakalamadan önce kış şartlarına uygun
giyinmekte fayda var. Peki, kışın eşsiz manzaralar elde
etmek için nelere dikkat etmek gerekiyor?
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Kış manzaraları çekerken
dikkat edilmesi gerekenler

Kış fotoğrafları genelde kar manzaralı
ve beyaz tonun baskın olduğu fotoğraflardır. Öncelikli olarak çekim yaptığımız
akıllı telefon ya da fotoğraf makinesinin
beyaz ayarını doğru yapmak gerekiyor.
Hava şartları ise belki de kış fotoğrafları
için en önemli detaylardan biri. Eşsiz
manzaralar yakalamak için öncelikle
hava şartlarına uygun hazırlanmak şart.
Kış fotoğraflarında portre çekimlerinde
dikkat edilmesi gerekenler ve ters ışık
manzaralarının önemi ise diğer önemli
başlıklar.

Beyaz ayarı ve düşük pozlama

Otomatik beyaz ayarı ile çekilen kış
manzaraları genel anlamda griye dönük
bir tona sahip oluyor. Burada pozlama
telafisini artıya çekmek önemli. Akıllı
telefonlarda bu telafi ayarlarına profesyonel ayarlar üzerinden ulaşmak mümkün.
Yine bazı ücretli uygulamalar yoluyla
hem ISO hem de pozlama telafisi ayarı
yapabilirsiniz. Burada pozlama telafisini
manzaranın parlaklığına göre en az +1
seviyesine çekmek gerekiyor.
Özellikle parlaklığın fazla olduğu bu
manzaralarda daha yumuşak bir ışık etkisi için diyaframı daha fazla açmak ya da
daha uzun pozlama yapmak da önemli.
Bu tür pozlarda ise akıllı telefon ya da
fotoğraf makinesi fark etmeksizin tripod
kullanmanız gerekiyor. Özellikle uzun
pozlama kameranın sarsıntı ve titremelere
karşı daha hassas olmasına neden olur.
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Hava şartlarına göre hazırlık

Kışın fotoğraf çekimine planlı olarak
çıktığınız günlerde daha detaylı ve anlık
hava durumlarını kontrol etmek daha
doğru. Bir kar fırtınası ya da yoğun yağış
tüm planlarınızı altüst edebilir.
Hava şartlarına uygun giyinmenin
yanında fotoğraf çekiminde kullanacağımız eldivenin de önemi büyük. Özellikle
fotoğraf makinesi kullanıcılarının kar
manzaraları çekerken fotoğraf makinesi
eldiveni edinmesin de yarar var. Parmak
uçlarını çok daha serbest kullanmanızı
sağlayan bu eldivenler, el sıcaklığınızı da
maksimum korumayı amaçlıyor.
Yine tam bu işlevde olmasa da daha
kolay kavrama sağlayacak eldivenler ya da
parmaksız eldiven üzerine giyilen bir başka
eldivende işinizi görebilir. Böylece fotoğraf
çekerken parmaksız eldivenle makineyi
daha iyi kontrol edersiniz. Çekim sonrası
ise el sıcaklığını korumak için üzerine eldiven giyerek profesyonel ekipmana ihtiyaç
duymadan da çekim yapabilirsiniz.
Fotoğraf çekiminde akıllı telefon kullananlar ise uzun süre çeki yapacaksa, telefon
için özel hazırlanmış su ve darbe geçirmesine
engel olan kılıflar kullanmalarında fayda
var. Yine çekim sonrasında cihazın zarar
görmemesi için sıcak kalacağı soğuktan koruyan bir mont cebinde taşımak daha doğru.
Fotoğraf makinesi kullanıcıları ise makineyi sıcak tutmak için kılıfında ya da
özel çantasında taşımak önemli. Ancak
burada kullanacağınız çantanın soğuk
havalar için kullanılan termal özellikte
olması gerekiyor.
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Eğer böyle bir çantanız yoksa fotoğraf makinenizi ve ekipmanlarınızı hava almayan contalı özel
torbalarda tutmak önemli. Özellikle pillerin sıcak
kalması için ekstra önlem almanız gerekebilir.
Kış şartlarında çekilen fotoğraflarda pilinizin
bitmesi durumunda yedek piliniz soğuk havaya
maruz kaldıysa hemen devreye girmeyecektir.
Yine dışarıdan sıcak bir mekâna giriş yapacaksanız fotoğraf makinenizi torbaya alıp çantanıza koymak önemli. Sıcaklık farkından dolayı
makineniz iç mekânda buğu yapacaktır. Ancak
makineyi çantanıza torba ile koyduğunuzda bu
sıcaklık değişimine daha kolay uyum sağlar.

Kış fotoğrafları ve portre çekimleri

Kış fotoğrafları genel anlamda beyaz tonludur. Bu anlamda fotoğraf çekerken kullanacağınız model ya da arkadaşlarınızın daha renkli
kıyafetler giymesi daha karşıt manzaralar elde
etmenizi sağlayacak.
Kış fotoğrafları için yaptığınız portre çekimlerinde de beyaza yakın renkler yerine daha zıt ya
da karşıt renkleri tercih etmeniz önemli. Kışın
çekilen portre fotoğraflarında en çok karşılaşılan
durumlardan biri ise kırmızı burunlar. Bu sorundan teknik olarak kurtulmanın pek yolu yok.
Ancak çekim sonrası fotoğraf düzenleme uygulamaları ile ton ve doygunluk ayarında kırmızı ve
turuncu renkleri eksiye doğru almanız önemli.

Kış fotoğrafları ve ters ışık
manzaraları

Kış fotoğrafçılığında en önemli sahnelerden
birisi güneç batımı ve doğumuna şahitlik etmek. Özellikle karla kaplanmış bir manzaranın
güneş ışığı ile ilk buluşması eşsiz manzaralara
neden oluyor.
Güneş batımı sırasında ise güneş ışığının
kızıllığı ve gökyüzünün mavisinin beyazla buluşması büyülü bir mavi kontrasta neden olur.
Özellikle doğanın içerisinde yakalanan gün
batımı kış fotoğrafları daha eşsiz manzaralar
yakalamanızı sağlar.
Gün doğumunda ise kışın ortaya çıkan sabah
sisi çok daha kontrastlı manzaralar yakalamanıza
neden olur. Ters ışıkla birlikte bu sis manzarası
sabahın ilk ışıklarında daha da eşsiz hale gelir.
Ters ışığı güneşin zirvede olduğu ve kar yağışının devam ettiği saatler de kullanabilirsiniz.
Ancak burada deklanşör hızını kar yağışının
hızına göre ayarlamanız gerekiyor. Çok hızlı bir
yağışta daha hızlı bir deklanşör hızı gerekebilir.
Ancak en iyi sonuçlar için kar yağışının daha
yavaş olduğu havaları tercih etmek önemli.
Yine kar yağdıktan hemen sonra güneş ışığının hafif sis üzerinden bu manzaranın üzerine
vurması da ters ışık fotoğrafçılığı açısından eşsiz
manzaralar yakalamanıza neden olur.
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XIAOMI Poco X3 Pro

Snapdragon 860 işlemcisiyle
yüksek bir performansla
gelen Poco X3 Pro, dörtlü
kamera kurulumuyla ideal bir
mobil fotoğrafçılık deneyimi
sağlıyor. 48 MP ana kameralı
telefon, 8 Megapiksel ultra
geniş, 2 MP makro ve 2 MP
derinlik sensörü taşıyor.
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SİNEMA DÜNYASININ
GOTİK YÖNETMENİ:

TIM BURTON

Her ay olduğu gibi bu sayımızda da
bir usta yönetmenin hayatını sizlere
anlatmaya devam ediyoruz. Ocak
sayımızın konuğu, gotik sinemanın
akla gelen ismi: Tim Burton…
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1

958 yılında Kaliforniya’da dünyaya
gelen Burton, içine kapanık bir çocuk
olarak büyüdü. Henüz erken yaşlarda
içindeki cevheri fark ederek karikatür çizip düşük bütçeli korku filmlerine
merak saldı. 13 yaşına geldiğinde ise kendi
filmini yapmak için kolları sıvadı ve H.G.
Wells’in bir hikayesinden uyarladığı The
Island of Doctor Agor adlı kısa-animasyon filmini çekti. Mahalle arkadaşlarını
kamera önüne geçirdiği bu yapımda kendi
de rol alıyordu.

Tim Burton’ın Disney serüveni

İlerleyen yıllarda Disney’de animatör
çırağı olarak çalışmaya başlayan Tim
Burton, Ralph Bakshi’nin The Lord of
the Rings filmi başta olmak üzere çok
sayıda yapımda görev aldı. Ayrıca burada
Vincent, Luau, Hansel ve Gretel, Frankenweenie gibi kısa filmler çekti. Kim
bilebilirdi ki Disney’e kısa filmler çeken
bu genç yönetmen, 2012’de Frankenweenie
hikayesini 3D, stop motion formatıyla ve
devasa bir bütçeyle uzun metraj olarak
yeniden çekecekti…
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İlk büyük filmi: Beterböcek

Henüz kısa filmlerinde, keskin sinematografisini fazlasıyla ortaya koyan Tim
Burton, asıl büyük çıkışını 1988 yılında
Beterböcek filmi ile yakalayacaktı. Michael
Keaton’ın başrolünde oynadığı bu yapım,
bir sonraki yıl Burton’a Batman filmini
yönetmesinin kapıları açtı. Daha sonra
bunu Batman Dönüyor isimli bir devam
filmi takip etti.
Kariyeri boyunca pek çok başarılı işe
imza atan Tim Burton, böylelikle parlak
dönemine giriş yapmış oldu. Makas Eller
filmiyle ilk kez Johnny Depp ile çalışan
yönetmen, usta aktörle uzun sürecek bir
partnerliğin de ilk adımını böylelikle atmış
oldu. Peşi sıra Ed Wood, Çılgın Marslılar,
Hayalet Süvari, Maymunlar Gezegeni,
Büyük Balık gibi filmlerle beyazperdede
efsane yönetmenin gotik hikayelerini
seyrettik.

2005, Tim Burton hayranları
için şahane bir yıldı

Bu dönemde Burton’ın iki filmi, izleyiciler tarafından diğerlerinden daha

farklı bir yere konumlandırdı. İlki, 2005
yılında çektiği ve başrolünde yine Johnny
Depp’in boy gösterdiği Charlie’nin Çikolata Fabrikası idi.
Bu başarılı Roald Dahl uyarlaması, yediden yetmişe hemen herkes tarafından
çok sevildi. Yine aynı yıl gotik ve karanlık havasıyla hayranlarını büyüleyen Ölü
Gelin vizyona girdi.
Tim Burton son dönemlerde Büyük
Gözler, Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları ve Dumbo gibi filmlere imza attı.
2019 yılından beri ise sessizliğini koruyor.
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HER İHTİYACA YÖNELİK
KABLOSUZ KULAKLIK
ÖNERİLERİ
Bugün cep telefonlarının da hayatımızın
büyük bir parçası olmasıyla, kulaklıklar da
en vazgeçilmez aksesuarlardan biri haline
geldi. Uygun ﬁyatlı Kablosuz kulaklıklardan,
daha yüksek kaliteli kablosuz kulaklıklara,
her ihtiyaca yönelik modelleri sizler için bir
araya getirdik.

ANKER A3908 Soundcore Life
Note BT Kulak İçi Kulaklık

40 saate kadar çalma süresi ile dikkat
çeken bu kulak içi kablosuz kulaklık
modeli, 30 dakika şarj süresine sahip.
4 mikrofon taşıyan Bluetooth kulaklık,
hafif yapısıyla konforlu bir kullanıma
izin veriyor.
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G

ürültü engelleme (ANC) artık
kablosuz kulaklıklar için olmazsa
olmaz özellikler arasında. Ancak
uygun fiyatlı modeller genel anlamda mikrofonlar yardımıyla bu özelliği
taklit etmeye çalışıyor. Yazılımsal anlamda
da gürültüyü engellemeye çalışan modeller, böylece farklı bir gürültü engelleme
standardı da ortaya koymuş oldu.
Burada silikonlu modeller ANC konusunda kulakla dış ortamı fiziksel olarak
birbirinden ayırdığı için biraz daha başarılı. Ancak silikonlu modeller herkes için
konforlu bir yapıda değil. Bu anlamda uygun fiyatlı kablosuz kulaklık önerilerinde
hem silikonlu hem de silikonsuz kablosuz
kulaklık önerilerini bir araya getirdik.

Uygun fiyatlı kablosuz
kulaklıklar

Mobil yaşamın hayatımızın parçası
olmasıyla beraber kablosuz kulaklıklar
da en temel ihtiyaçlarımızdan biri haline
geldi. Uygun fiyatlı model arayanlar için
öne çıkan iki modeli sizler için seçtik.

ANKER A3908 Soundcore Life
Note BT

Kablosuz kulaklık seçiminde silikonlu
bir kulaklık tercih edenler için ANKER’in
A3908 Soundcore Life Note modeli hem
IPX7 su geçirmezlik koruması hem de
fiziksel tuşlu tasarımıyla rakiplerinden
ayrılıyor. Kablosuz kulaklık modelleri
genel olarak su geçirmezlik için IPX6
korumasını yeterli buluyor. Bu koruma
terleme gibi durumlarda kulaklığın zarar
görmesini engelliyor. Ancak ANKER, bu
modelinde IPX7 korumasıyla 30 dakikaya
kadar suya dayanıklı bir kulaklıkla karşımıza çıkıyor. Bu da rakiplerine karşı
önemli bir avantaj.
ANKER A3908 Soundcore modeli aynı
zamanda dokunmatik
değil fiziksel bir tuşa
sahip. Her ne kadar
dokunmatik yüzey
kullanışlı olsa da bu
yüzeylerin her markada
iyi bir performans
göstermediği ortada . Yi ne bu
dokunmatik yüzeyler zamanla
hassasiyetini de
yitirebiliyor. Anker
bu anlamda fiziksel
tuş tercih eden tüketiciler için bu özelliğe
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sahip nadir kablosuz kulaklık modelleri
arasında.
Kablosuz kulak içi kulaklık, her kulak
tipine uygun dört çift farklı boyutlarda
yedek silikon başlık ile geliyor. Böylece
kendinize uygun boyutla kulaklığınızı
kullanabiliyorsunuz. Pil ömrü açısından
kulaklık kutusu 40 saate kadar pil ömrü
sağlıyor. Kulaklık ise aktif olarak sürekli
kullanıldığında 7 saate kadar pil ömrüne
sahip. Tabii ki kablosuz kulaklığı kutusuna yerleştirdiğinizde kulaklıklarınızın
bataryası yeniden doluyor. Anker A3908
modeli kablosuz şarj imkânına sahip değil.
Modeli USB-C kabloyla şarj etmeniz gerekiyor. Kulaklığın tam dolu hale gelmesi
ise 30 dakika sürüyor.
Bir taraftan silikon yastıklarla pasif
gürültü engelleme sunan model, aynı
zamanda tam anlamıyla ANC olmasa
da gürültüyü azaltmaya yönelik dört
mikrofona sahip. Bu mikrofonlar ise çok
gürültülü ortamlar olmadığı sürece temiz
bir ses aktarımı sağlıyor.

Her ihtiyaca yönelik kablosuz kulaklık önerileri | SES VE GÖRÜNTÜ

sayesinde özellikle basları çok daha temiz aktarmaya çalışıyor. Çok gürültülü
ortamlarda yeterli performansa sahip
olmasa da, ses kalitesi açısından rakiplerine göre daha net bir ses performansına
sahip. Kulaklık Dual Connect özelliği
ile her bir kulaklığı tek başına kullanma imkânı da sunuyor.
Suya karşı dayanıklı bir tasarıma da sahip olmayan kulaklık
pil ömrü açısından ise önemli
artılara sahip. Yaklaşık 25 saat
pil ömrü sunan kulaklık aktif kullanımda ise 4 saatin
biraz üzerinde kullanıma
sahip. Ancak kulaklığı
uzun süre aktif kullanmayıp kutusuna yerleştirdiğinizde bir günü
rahatlıkla çıkarmak
mümkün.

JBL Tune 225TWS

JBL Tune kablosuz kulaklık serisi hem
tasarım anlamında hem de ses performansı anlamında daha emin adımlar
atmak isteyen tüketicilere hitap ediyor.
Ses konusunda kablosuz hoparlörleriyle
önemli firmalar arasında olan JBL, kablosuz kulaklık pazarında da fiyat performans
pazarının önemli oyuncuları arasında.
JBL Tune 225TWS, kulak içi gerçek
kablosuz kulaklıklar arasında silikonsuz
model tercih edenlere hitap ediyor. Bildiğiniz gibi silikon kullanıcılara pasif bir
gürültü engelleme sunuyor. Üreticiler için
de avantaj olan bu durum, bazı tüketicilere göre oldukça konforsuz bir deneyim.
Özellikle kulak deliği daha küçük olan
kişiler, silikonlu kulaklıkları uzun süre
kullandıktan sonra kulak içi ve çevresinde büyük bir ağrı hissediyor. Bu
anlamda da silikonsuz tasarımlar
da pazar için önemli seçenekler
arasında.
Uygun fiyatlı ile yüksek fiyat
arasında bir yerde bulunan JBL
Tune 225 TWS, JBL Pure
Bass teknolojisine sahip.
Kablosuz kulaklığın gürültüyü engelleme özelliği sadece
çağrı sırasında devreye giriyor. Bu
anlamda JBL Tune 225TWS modelinin
gerçek anlamda aktif ya da pasif gürültü
engelleme özelliği bulunmuyor.
Ancak kulaklık Pure Bass teknolojisi
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Yüksek kaliteli kablosuz
kulaklıklar

AirPods Pro’nun başını çektiği ve fiyat
açısından daha üst seviyelerde yer alan bu
kulaklıklar teknik özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Hem ses performansında
fark yaratan bu modeller, ANC açısından
da uygun fiyatlı modellere göre çok daha
başarılı işler çıkarıyor. Ancak hem malzeme hem de donanım kalitesi bu modellerin
fiyatlarını daha üst seviyelere çıkarıyor.

AirPods Pro

Apple’ın 2019 yılında tanıttığı ANC yani
aktif gürültü engelleme özelliğine sahip
gerçek kablosuz kulaklığı, hem ses hem
tasarım hem de performans açısından
önemli artılara sahip. Silikon başlığı sayesinde pasif gürültü engelleme özelliği de
bulunan kulaklık aynı zamanda uzamsal
ses deneyimini de kullanıcılara sunuyor.
Bu deneyim sayesinde stereo seslerin tüm
çevreden gelmesini sağlayan ve sinema
salonu etkisi yaratan bir ses deneyimi
sağlıyor.
Tere ve suya dayanıklı olan AirPods Pro
IPX4 sertifikasına sahip. Bu sertifika kulaklığın su sıçramalarına karşı korunmasını sağlıyor. Apple bu kulaklığında pazarda
pek fazla modelde yer almayan şeffaf mod
özelliğine de yer veriyor. Böylece ANC ile
tamamen dış ortamla bağı koparabilir,
şeffaf mod sayesinde ise dışarının sesini
sizi rahatsız etmeyecek seviyede duymanız
sağlanır. Böylece kullanıcının dış ortam
sesini duyması gerek ortamlarda daha
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rahat etmesi de sağlanmış oluyor.
AirPods Pro, kablosuz ve kablolu şarj
desteğine sahip. MagSafe yanında Qi
sertifikalı şarj cihazları ile de bu kablosuz
kulaklığı şarj etmeniz mümkün. AirPods
Pro kutusu ile beraber müzik dinlemede
24 saate kadar pil ömrü sunuyor. Aktif
kullanımda ise bu süre 4.5 saat civarında.
Konuşma da ise bu süre 18 saate kadar
düşüyor.
Ancak kablosuz kulaklık şarj kutusunda
5 dakika geçirdikten sonra 1 saat dinleme
ve 1 saat konuşma süresi sağlıyor. Bu hızlı
şarj olma da rakiplerine göre en büyük
avantajları arasında. AirPods Pro yüksek
dinamik aralıklı özel amplifikatör özelliği
sayesinde çok daha temiz ses deneyiminin
yanında çok daha fazla sesi duymanızı ve
daha iyi bir dinleme deneyimi yaşamınızı
sağlıyor.
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JABRA Elite 7 Pro

Yüksek kaliteli kablosuz kulaklıklar denilince aklımıza Apple AirPods modelleri
geliyor. Hem ses kalitesi, hem tasarım hem
de ergonomi açısından Jabra Elite 7 Pro
modeli de AirPods Pro’nun da rakipleri
arasında. Fiyat açısından çok daha ulaşılabilir seviyede. Tasarım açısından Jabra
Elite kulaklığı kulak içine tam oturacak
bir tasarım çizgisine sahip.
Jabra’nın bu kulaklık için 6 bin kulak
modelini inceleyerek en ergonomik kulaklığı tasarlama çabası da önemli. Tasarım
ve ergonomi açısından üst seviyede olan
kulaklık aynı zamanda ANC yani donanımsal anlamda aktif gürültü engelleme
özelliğine sahip. IP57 su ve toz geçirmez
sertifikasına sahip olan kablosuz kulaklık,
1 saate kadar suya daldırmaya
dayanıklı yapıda. Genel
anlamda kablosuz kulaklık modelleri IPX
sertifikalarını almayı tercih eder. Bu
sertifikalar ise sadece suya karşı
koruma sağlar.
Jabra Elite 7
Pro modeli
için pek
rakibi
bul-

mayan IP57 sertifikasıyla öne çıkıyor.
Jabra Plus yazılımı ise kulaklığın
ses ayarlarını çok daha hassaslaştırmanız için ayar yapma
imkânı tanıyor. Uygulama
üzerinden gürültü engelleme seviyesini bile kendinize göre kişiselleştirmeniz
mümkün. Aynı zamanda
bu uygulama üzerinden şeffaf lık modu ayarlarını yapmanız mümkün. Bu ayar
sayesinde şeffaflık modu
devreye girdiğinde herhangi bir medyayı aynı
anda sessize almanız da
mümkün. Kulaklığın ANC
özelliği sınıfının en iyisi
olmasa da özelleştirebilir olması rakiplerinden sıyrılmasına
neden oluyor.
Jabra Elite 7 Pro kablosuz kulaklıkları,
kapasitif bir dokunma yüzeyi yerine yumuşak bir tıklamayla harekete geçen bir
dokunma kontrolüne sahip. Bu anlamda
kulaklık yüzeyine yapılan her dokunmada
müzik dinleme keyfiniz yarıda kesilmez.
Bas ve tiz seviyeleri oldukça güçlü olan kulaklık 8 saat ANC devrede pil ömrüne
sahip. Kulaklık kutusu ile bu süreye
22 saat daha ekleniyor. Böylece
günü kolayca tamamlamak
mümkün.
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BİLGİSAYAR
KULLANICILARI İÇİN
OLMAZSA OLMAZ
AKSESUARLAR
Sahip olduğunuz bilgisayarı daha verimli kullanmak, onunla
birlikte kullandığınız çevre birimleri ve aksesuarlar ile ilgilidir.
Bilgisayarınızda iyi bir klavye, iyi bir fare, iyi bir kulaklık ve iyi bir
monitör kullanmıyorsanız, iyi sonuçlar bekleyemezsiniz. İş, eğitim ya
da özel hayatınızda olsun, bilgisayarı hangi amaçla kullanıyor olursanız
olun, yaşam kalitenizin artması kullandığınız aksesuarlarla doğrudan
ilintilidir. Bu noktadan hareketle, sizler için bilgisayar aksesuarları
seçeneklerini inceledik ve kategorinin öne çıkan ürünlerinden bir satın
alma listesi hazırladık.
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SteelSeries Rival 3
RGB Oyuncu Faresi

HyperX Cloud II
Gaming Kulak Üstü
Kulaklık

Yüksek hassasiyetli fare kullanmak, bilgisayara daha fazla hâkim
olmanızı sağlar. Bilgisayarınıza güç
katacak ürünlerden biri de SteelSeries
firmasının Rival 3 model RGB aydınlatmalı oyuncu faresi. SteelSeries ve
PixArt tarafından tasarlanan sensöre
sahip olan bu ürün, True 1-e-1 izleme,
18.000 CPI ve saniyede 450 inç izleme
hızıyla en yüksek puanlı SteelSeries
sensörü olarak lanse ediliyor. 60 milyon tıklama ömrüne sahip mekanik
düğmeler kullanılan ürün, iki ellle
de kullanılmak üzere tasarlanmış
olmasıyla da dikkat çekiyor.

Oyun oynarken ya da müzik
dinlerken yüksek kalitede (Hi-Fi)
sesler alabilmek için HyperX firmasının Cloud II Gaming kulak
üstü kulaklık modeli tercih edilebilir. USB ses kartı ses kontrol
kutusu içeren bu ürün, Sanal 7.1
Surround özelliği sunarken, mikrofon sesini kolayca açıp kapatmanıza da imkân tanıyor. Kristal
netliğinde alçak, orta ve yüksek
tonlar ve ses kartı ile geliştirilmiş
bas sesleri ile yüksek kalitede ses
performansı ve zengin ses kalitesi veren 53 mm’lik sürücüleri
bulunan HyperX Cloud II, PC,
Mac, PS4 ve Xbox One2 uyumlu.

LOGITECH G G213 Prodigy Oyuncu Klavyesi

Bilgisayarınız için satın alabileceğiniz ilk
aksesuarlardan biri, konforlu kullanım sunan
klavyedir. Genelde oyuncuların tercih ettiği
klavyeler, günlük kullanım için de faydalı ola-
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bilir. LOGITECH firmasının G213 Prodigy
model RGB aydınlatmalı oyuncu klavyesi,
bu kategoride dikkat çeken ürünlerden biri.
Bu şık klavye, standart klavyelere göre 4 kat

Samsung Odyssey
G5 32” Curved
Gaming Monitör

hızlı olması, LIGHTSYNC teknolojisiyle
özelleştirilebilir RGB aydınlatma özelliği
bulunması ve yerleşik medya denetimlerine
sahip olmasıyla rakiplerinden öne çıkıyor.

Son aksesuar önerim ise Samsung firmasının Odyssey G5
model kavisli monitörü. 32 inç
ekranda Full HD’ye kıyasla 1,7
kat daha fazla piksel yoğunluğuna sahip WQHD 2560×1440 piksel çözünürlük sunan bu ürün,
144 Hz. ekran yenileme hızı, 1
Ms. tepki süresi, AMD FreeSync Premium desteği, tamamen
gerçekçi HDR10 teknolojisiyle
neredeyse gerekli tüm özelliklere
sahip. Samsung Odyssey G5 monitör, yatay olarak 178° görüntü
açısı sunuyor ve tek bakışla ekrandaki tüm detaylara daha kolay
hâkim olmanızı sağlıyor.
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BİR DÖNEME
DAMGASINI VURMUŞ
YAZILIMLAR
1993 yılında Türkiye, ODTÜ
aracılığıyla ilk kez internet
bağlantısını kullanmaya başladı. İlk
dönemlerde internet hızı 64 kbit/
saniyeydi. Ülkemizde internetin
yaygınlaşmasıyla kademeli olarak
bu hızda artış yaşandı.
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Microsoft Frontpage

HTML sayfalar hazırlamak için
kullanılan zamanının en güçlü ve
kullanışlı IDE’lerinden biriydi. ASP
ve PHP kullanan birçok programcının
da tercih ettiği derleyiciydi. Araç çubuğunda yer alan butonlar sayesinde çoğu
sayfa elementini hiç kod yazmadan
oluşturmanızı ve hızlıca web sayfaları
hazırlamanızı sağlardı. Arayüzü ve kullanımı Office Word’e çok benzediği için
Word’ü iyi kullanan biri Frontpage’e
kolayca uyum sağlayabilir ve kısa süre
içinde o zamanın standartlarına göre
oldukça güzel web sayfaları tasarlayabilirdi. Microsoft platformlarında çalıştığı gibi programın ilk sürümlerinin
Macintosh versiyonu da bulunuyordu.
Zaman içerisinde yerini önce Adobe
Dreamweaver’a, sonra da .NET platformunu kullanan kullanıcılar için
Visual Studio’ya bıraktı.

Java Applet

Java Applet’ler web sayfalarına nesne
olarak bağlanan, Java teknolojisi üzerine
inşa edilmiş bir web tarayıcı bileşenleridir.
Web tarayıcısı içerisinde çalışan küçük Java
programları diye de tanımlayabiliriz. ASP
ve PHP gibi sunucu tabanlı teknolojilerin

yaptığı işi istemci tabanlı Java kodları çalıştırarak yapılması amacıyla ortaya çıkmış
bir teknolojiydi. Güvenlik açıkları nedeniyle
ciddi sorunlara sebep olan Java Applet’ler
için istemci tarafında sıklıkla Java güncellemeleri yapmak gerekebiliyordu. Bu

sorunlarla beraber sonraki yıllarda Flash’ın
ve JavaScript’in yaygınlaşmasıyla ve bu araçlarla Java Applet benzeri işlemleri istemci
tarafında yapılabilmesi Java Applet’lerin
zaman içerisinde azalmasına hatta bitme
noktasına getirmiştir.

Swish Max

Adobe Flash

Hepimizin yakından tanıdığı bir ürün
aslında Adobe Flash (Öncesinde Macromedia’ya ait olan Flash’ın adı Macromedia
Flash diye geçerdi). Belki de ömrünün son
zamanlarını yaşıyor. Son yıllarda bilhassa
web tarayıcılarını yavaşlatması, güvenlik
açıkları, sık sık gelen güncellemeleri ve mobil
cihaz uyumsuzluklarıyla gündemi meşgul
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etmiştir. Az da olsa bazı web sitelerinde
(bilhassa oyun ve video içerikli sitelerde)
kullanılmaya devam eden Adobe Flash’ın
Flash Player’dan ziyade programlama aracı
olan ActionScript’e artık bir nostalji aracı
olarak bakabiliriz. Zira 5-6 sene öncesine
kadar çok popüler bir dil olan ActionScript
artık neredeyse hiç kullanılmıyor. Çok değil

5 sene önce bir kariyer sitesinde ActionScript
bilen yazılımcı ilanı aratsanız sayfalarca
sonuç çıkardı, ancak şimdi böyle bir arama
yaptığınızda çok az sayıda ilan çıkacaktır
karşınıza. Adobe Flash’ın bu noktalara
gelmesinde en büyük etkenler şüphesiz
performans sorunlarının yanında mobil
tarayıcıların ve HTML5’in yaygınlaşmasıdır.

Flash animasyonlar 2000’li
yıllarda web dünyasının en
büyük eğlencelerinden biriydi.
İzlemesi eğlenceli olan bu animasyonları Adobe Flash’ta hazırlamak ise ciddi emek isteyen
ve uzun zaman alan bir işlemdi.
Swish, Adobe Flash’ta hazırlanan yanarlı dönerli yazıları
ve animasyonları hızlı şekilde
hazırlanmasını sağlayan bir
araçtı. Öyleki Flash’ta saatlerinizi alan bir animasyonu dahi
1-2 dakikada hazırlanamanızı
sağlıyordu.
Tabii ki yetenekleri kısıtlıydı,
örneğin çizgi film benzeri bir
animasyonu hazırlamak için
uygun bir ortam değildi, daha
ziyade yazılara ve nesnelere
efekt verilmesi konusunda kullanılabilecek bir uygulamaydı.
Adobe Flash’ın miadını doldurmasıyla birlikte artık Swish’te
kullanılmayan nostaljik yazılım araçları arasına katıldı.
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Teleport Pro

İnternet hızının düşük olduğu dönemlerdi, şimdiki gibi
e-kitaplar, PDF vb. dosyalar da
yaygın değildi. İçerisinde onlarca sayfa PHP veya Photoshop
konu anlatımının olduğu bir
web sitesini gezmek, sayfalara tek tek tıklayıp açılmasını
beklemek büyük bir eziyetti.
Teleport Pro hedef olarak verilen bir URL’deki tüm web
sayfalarını veya sadece belirli dosyaları (htm, jpg… gibi)
bilgisayarınıza kaydetmenizi
ve bu sayfaları offline olarak
açmanızı sağlıyordu. Siz internette işlerinize bakıyorken o
arka planda istediğiniz sayfaları bilgisayarınıza indiriyordu.

Netscape

90’lı yılların efsane web tarayıcısı olan
Netscape internetin ilk çıktığı ve yaygınlaştığı yıllarda ezici üstünlükle en çok
kullanılan web tarayıcısıydı. Bu yazıya
konu olan yazılımcıların bir kısmı büyük
ihtimalle internet hayatlarına Netscape
kullanarak başlamışlardır. Önceleri adı
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Netscape Navigator olan tarayıcının adı
daha sonraları Netscape Communicator
olmuştu. Sonraki sürümlerinde sadece web
tarayıcı değil, e-posta okuyucu ve HTML
düzenleyici gibi bileşenleri de içerisinde
barındırmaya başlamıştı. Ancak tarayıcı
özelliklerini fazla geliştirememesi ve çağın

biraz gerisinde kalması nedeniyle kullanımı azalmaya başladı. Microsoft’un Internet Explorer tarayıcısıyla girdiği rekabeti
kaybeden Netscape 90’ların sonunda açık
ara en çok kullanılan tarayıcıyken çok kısa
süre içerisinde Internet Explorer’ın çok
gerilerinde kaldı.
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18 YIL SONRA YENİDEN

THE MATRIX
RESURRECTIONS

The Matrix Resurrections | EĞLENCE DÜNYASI

Matrix efsanesi 1999 yılında başladı. Wachowski
Kardeşler imzası taşıyan bilim kurgu serisi,
sıradan bir üçleme olmanın yanı sıra, aynı
zamanda sorduğu felseﬁ sorularla da kısa süre
içerisinde kült yapımlar arasında yerini aldı.
Aksiyon sineması adına adeta bir
dönüm noktası kabul edilen
Matrix, simülasyon teorisi
üzerine de cesur bir
bakış açısı içeriyordu.

GRUNDIG 58 GEU 8910 58”

En sevdiğiniz sinema filmlerini evinizde
yayıla yayıla seyretmek istiyorsanız,
Grundig imzalı bu akıllı televizyona göz
atmadan geçmeyin! 58 inç ekran boyutuna
sahip 4K Ultra HD LED TV, favori
karakterlerinizi salonunuza taşıyor.
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K

eanu Reeves ve Carrie-Anne
Moss’un başrollerini paylaştığı
The Matrix serisi, 18 yıllık büyük
bir aradan sonra yeniden hayat
buldu. Lana Wachowski, Warner Bros.
için yeni bir devam filmi çekmeye karar
verdi ve sevilen karakterleri tekrardan
hayranlarıyla buluşturdu. The Matrix
Resurrections, sinemalarla aynı anda
HBO Max’te yayına girdi.

Ajan Smith ve Morpheus
yenilendi

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un
yanı sıra Lambert Wilson ve Jada Pinkett
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Smith, serideki önceki filmlerde canlandırdıkları rollerine tekrar büründü.
Bunların yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler de yaşandı.
Bunlardan en bariz olanı, Ajan Smith ve
Morpheus’un farklı aktörler tarafından
canlandırılmasıydı.
Laurence Fishburne’ün yerine Morpheus
olarak Yahya Abdul-Mateen II yer alırken;
karizmatik ajanımız Hugo Weaving’in
yerine ise Jonathan Groff karşımıza çıktı.
Ayrıca How I Met Your Mother’da canlandırdığı Barney Stinson karakteriyle
hafızalarımıza kazınan Neil Patrick Harris
de filmin kadrosunda boy gösterdi.

Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI

Yeni Matrix filmi ne anlatıyor?

Matrix’in 4. filmi, Thomas Anderson’ın
başarılı bir video oyunu geliştiricisi olduğunu ve eski 3 filmin aslında birer oyun olduğunu bizlere göstererek başlıyor. Gördüğü
rüyaları oyunlaştıran Anderson, yoğun bir
psikolojik bunalımla boğuşurken; ona Trinity’yi hatırlatan, evli bir anne olan Tiffany
ile karşı karşıya geliyor. Fakat rüyalarını
süsleyen ‘Trinity’, onu bir türlü hatırlamıyor.
Gerçeklik ile rüyayı birbirinden ayırt
etmekte zorlanan Anderson, çözümü terapiste gitmekte buluyor. Terapist, ona mavi
haplar yazıyor. Fakat ‘Neo’, aldığı ilaçları
kesiyor ve böylelikle olaylar gelişiyor.

93

EĞLENCE DÜNYASI | Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction | EĞLENCE DÜNYASI

Merakla beklenen Tom Clancy’s
Rainbow Six Extraction için geri sayım başladı.

FRISBY FNC-35ST
Laptop Soğutucu

Oyun oynarken bilgisayarınızın ısısını
kontrol altına almak için Frisby imzalı
bu laptop soğutucuya göz atabilirsiniz!
700-1400RPM fan hızı sunan ürün; 10
inç - 17 inç arası cihazlar için ideal bir
kullanım sunuyor.
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T

aktik nişancı türünün en başarılı örneklerinden biri
olarak kabul edilen oyun, 2015 yılının sonlarında çıkış
yapan Rainbow Six: Siege’in yan ürünü niteliğinde. Peki
Ubisoft Montreal’in geliştirdiği ve yine Ubisoft tarafından
yayınlanması planlanan yapımın konusu ne? Oyunculara neler
sunacak? Siz değerli okuyucularımız için yazımızda anlattık…
Öncelikle Extraction’un tanıtım sürecinin Ubisoft tarafından
muazzam yönetildiğini ve bu sayede oyunseverlerde heyecan
hissinin oluştuğunu belirtelim. Buna ek olarak konusu, grafikleri ve oynanış dinamikleri itibariyle başarılı bir iş çıkarılmış.
Ancak nihai kararın çıkış yaptıktan sonra oyuncular tarafından
verileceğini de ekleyelim.
Bu noktada Rainbow takımımız, bugüne kadarki en tehlikeli
küresel tehditlerden biriyle, ölümcül ve sürekli mutasyon geçiren
uzaylı istilasıyla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle uzaylılardan bir
adım önde olmak için sürekli bir stratejiniz olmalı, aksi takdirde
insanlığın soyu tükenecek ve artık dünya diye bir gezegen kalmayacak.
Tabii ölümcül uzaylıları tek başınıza yenemezsiniz, bunun
için gözü kara, hiçbir şeyden korkmayan takım arkadaşlarına
ihtiyacınız olacak. Bu noktada 1 ila 3 oyunculu ekipler kurulmasına imkan sağlanıyor. Öte yandan 18 adet birbirinden

88 | www.mediamarkt.com.tr

yetenekli özelleştirilebilir operatör, 12 büyük ölçekli harita, 13
görev türü ve 13 düşman türü sizleri bekliyor.
Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, 20 Ocak 2022’de Xbox
Series X ve S, PlayStation 5, Stadia, Windows, Amazon Luna,
PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Minimum

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2 GHz/
AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 4 GB/
AMD Radeon R9 290X 4 GB

Önerilen

İşlemci: Intel Core i7-4790K 4.0 GHz/
AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
RAM: 16 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6 GB/
AMD Radeon RX 580 4 GB
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