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Baharın gelmesi ile beraber içimizi temizlik ve yenilenme 
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M
art ayına girmemizle beraber içimizi bahar ne-
şesi kaplamaya başladı. Havaların yavaş yavaş 
ısınmaya başladığı bu dönemde, pek çok kişinin 
gündemi neredeyse aynı: Bahar temizliği...

Evleri pırıl pırıl bir hale getirip pisliklerden arındırdığımız, 
içimizin tazelendiği bu mevsimde, Mediatrend ailesi olarak bahar 
temizliği heyecanınızı paylaşmak istedik. Evinizi temizlerken 
mutlaka faydalanmanız gereken teknolojileri sizler için bir araya 
getirdik. Öte yandan, her eşyanın da aynı şekilde temizlenmemesi 
gerektiğinin, her birinin farklı hassasiyetlere sahip olduğunun 
da farkındayız. Bunun için, teknolojik cihazlarınızı temizlerken 
nelere dikkat etmeniz gerektiğinden sizlere bahsettik. Fotoğraf 
makinesi temizliğine ise apayrı bir sayfa açtık!

Günler geçiyor, mevsimler değişiyor... Peki giysi dolaplarımız 
hep aynı mı kalacak? “Hayır,” diyenlerdenseniz, giysi dolabınıza 
teknolojik dokunuşlar katabileceğiniz püf noktalarını sizlere 
anlattık. Bahar temizliğiyle ilgili incelikleri paylaşırken, bahar 
mevsimini evde geçirmek istemeyenleri de unutmadık! Mart 
soğuklarına inat sıcacık tatil rotalarını siz seyahatseverler için 
listeledik. Aynı zamanda günü yaşayıp yarını düşünenlere, 
yaza fit girebileceğiniz vücut egzersizlerini bir araya getirdik.

Mediatrend olarak teknolojinin trendlerini de yakından ta-
kip etmeye devam ediyoruz! Samsung’un yeni amiral gemisi 
Galaxy S22 ile çok kısa bir süre önce tanıştık. Henüz cihazla 
ilgili bilgi sahibi değilseniz, tüm teknik detaylar içeride sizleri 
bekliyor! Öte yandan son zamanlarda teknoloji dünyasının 
dilinden düşmeyen sanal gerçeklik ve Web 3.0 teknolojilerini 
herkesin anlayabileceği basitlikte, kapsamlı bir şekilde anlattık.

Her ay olduğu gibi bu sayımızda da ünlü bir ismi ağırlayıp, 
ona teknoloji ve hayat üzerine sorular yönelttik. Bu ayın konu-
ğu ise eğlenceli üslubu ile sayfalarımıza renk katan Eda Yaman 
oldu. Her ay ünlü bir yönetmeni incelediğimiz Ses ve Görüntü 
köşemizde ise İran’dan Oscar’a uzanan ilham verici hikayesiyle 
herkesi etkileyen Asgar Farhadi’nin hayatına ayna tuttuk.

Sıra geldi en lezzetli sayfalara... Mutfakta Yaşam köşemizde 
zeytinyağına ayrı bir parantez açmak istedik. Öte yandan sosyal 
medyada hemen her gün karşılaştığımız trend olan tarifleri, evde 
basit bir şekilde uygulayabileceğiniz şekilde sizlere aktardık.

Biraz da bilgisayar diyelim mi? Pek çok gencin sorduğu “Chro-
mebook alınır mı?” sorusunu detaylı bir şekilde masaya yatırdık. 
Chromebook ile Windows dizüstü bilgisayarları karşılaştırdık. 
Hangi ihtiyaca göre neyin tercih edilebileceğini sorguladık. Öte 
yandan evden çalışmanın ve dijital yayıncılığın her geçen gün 
arttığı bu dönemde, bilgisayar kameraları hakkında da uzun 
uzun konuşmanın tam zamanı olduğunu düşündük.

Gelelim dergimizin en eğlenceli sayfalarına... Bu ay nihayet 
oyuncularla buluşacak WWE 2K22 bizim de radarımıza girdi. 
Oyunla ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntıları anlattık. Biraz 
gülmeye ihtiyacı olanlar için sıcacık atmosferleriyle milyonları 
etkileyen efsane sitcom dizilerini sizler için seçtik! Öte yandan 
dizi maratoncularını da unutmadık. Her yerde, konforlu bir 
seyir deneyimi arayanlara yönelik tabletleri bir araya getirdik.

Dolu dolu bir Mart sayısı sizleri bekliyor! Çayınızı aldıysanız, 
hadi başlayalım...

MediaMarkt Türkiye

BAHAR TEMİZLİĞİ
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Mart soğuklarına inat sıcacık tatil rotaları | GEZİ

MART 
SOĞUKLARINA İNAT 
SICACIK TATİL 
ROTALARI
Mart ayı her ne kadar kendini takvime bahar ayı olarak kaydettirmeyi 
başarmış olsa da biz onu insanın iliklerine işleyen soğuklarıyla tanıyoruz 
ve bu Mart ayında da hiç beklemediğimiz kadar yoğun soğuklarla 
karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Ama üzülmeyin, hala içinizi ısıtacak 
sıcacık tatil kaçamakları yaparak mart ayının soğuk gerçeklerinden 
biraz uzaklaşabilirsiniz. İşte sıcacık mart tatilleri için harika seçenekler…

GEZİ | Mart soğuklarına inat sıcacık tatil rotaları
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Mart soğuklarına inat sıcacık tatil rotaları | GEZİ

Spa tatili
Termal turistik tesislerde veya pek çok konforlu otelde 

bulabileceğiniz Spa merkezleri elbette, neredeyse bütün 
şehirlerde kolayca erişebileceğiniz bir imkan. Sauna ve 
masaj gibi imkanları sağlayan turistik tesislerde hem 
konaklayıp çevreyi gezerken hem de spa imkanından 
yararlanıp bedeninize ve ruhunuza güzel bir format 
atabilirsiniz. Size tavsiyemiz, güzel bir spa hafta sonu 
planlaması için konforlu ve geniş spa imkanına sahip 
tesis seçeneklerinizi önünüze koyup, zaman, bütçe ve 
tesisin sunduğu fırsatları da göz önüne alarak, tatilinizi 
önceden detaylandırmanız. Böylece kötü sürprizlerle 
karşılaşmadan kendinize unutulmaz bir hafta sonu 
tatili hediye etmiş olacaksınız.

Kaplıca Turizmi
Dünyanın en zengin kaplıca coğrafyalarından bi-

rinin üzerinde yaşıyoruz ve bu eşsiz kaplıcaları, yaz 
tatilinde ziyaret edecek değiliz. Yaşasın soğuk havalar. 
Ülkemizde 1000’den fazla termal su kaynağı bulunuyor 
ve bunların en az iki yüzü, kaplıca turizmine açılmış 
durumda. Üstelik, bu merkezlerde son derece kon-
forlu, deneyimli, yeterli turistik tesisler de yer alıyor. 
Dolayısıyla hafta sonlarında kaplıcalara kaçmak için 
kendinize fırsatlar yaratabilirsiniz. Türkiye’de termal 
turizm denildiğinde ilk akla gelen şehirler ise Kütahya, 
Afyonkarahisar, Bursa, Yalova, Balıkesir, Denizli ve 
İzmir… Hangisini seçeceğiniz ise size kalmış. Elbette, 
yaşadığınız şehirlere yakın başka termal merkezler de 
bulabilirsiniz. 200’den fazla termal turistik tesise sahip 
bir ülkede, kış aylarında bu fırsatı değerlendirmemek 
yazık olur.

Güneş buraya gelmezse, biz ona gideriz!
Yaşadığınız şehirde yağmurdan, çamurdan, kapalı 

havadan, belki büyük şehir kalabalığından ve trafiğinden 
mi bıktınız? Size küçük bir sır verelim. Dünya bundan 
ibaret değil. O yoğun ve yıpratıcı şehir temposunda 
insan bunu bazen unutabiliyor ama sizin kar fırtınası 
ile boğuştuğunuz günlerde insanlar Datça’da cam gibi 
denize giriyor, Antalya’da güneşleniyor, Marmaris’te 
sahilde oturup güneş batışı manzarasına karşı en 
lezzetli yemekleri yiyorlar. Üstelik de “yüksek sezon” 
yoğunluğu yaşamadan, tüm sahiller, plajlar, oteller 
onlara kalmışken, dünyanın birkaç şanslı insanı bu 
güzelliğin keyfini sürüyor. Siz de onlardan biri neden 
olmayasınız? Fakat unutmamanız gereken küçük ama 
önemli bir detay var: Ege/Akdeniz fırtınaları.

GEZİ | Mart soğuklarına inat sıcacık tatil rotaları
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Tek yapmanız gereken, hava durumu raporlarını 
dikkatlice inceleyip, bu tatil merkezlerindeki Mart 
ayında açık olan turistik tesislerde, güneşli günler için 
rezervasyon yaptırmak. Bu aşamada püf noktası, hava 
durumu uygulamalarının sağlamasını almak olacak. 

Hem yerli hava durumu kaynaklarından hem de yurt 
dışı temelli hava durumu uygulamalarından, gitmek 
istediğiniz merkezdeki, gitmek istediğiniz tarihin 
hava durumunu kontrol edip sağlamasını yapın. Eğer 
her yerden güneşli ve açık hava sinyali alıyorsanız, 
çok büyük bir ihtimalle kötü sürprizle karşılaşmadan 
güneşli bir hava göreceksiniz demektir. 

Bu sağlamayı yapmak şu nedenle önemli; eğer gü-
neşli ve güzel bir Ege/Akdeniz havasına kaçıp güzel 
bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, 5-10-15 gün 
sonrasının hava durumunu tahmin etmek çok kolay 
bir iş değildir. “Erken rezervasyon” yapayım derken 
ömür törpüleyen bir Ege fırtınasının ortasına da dü-
şebilirsiniz ki, bunu yaşamak istemeyebilirsiniz, zira 
büyük şehirlerde görmediğiniz hortumları, boraları, 
havada uçup çatıların üzerine düşen balıkçı kayıkları 
gibi travmatik deneyimleri de yaşayabilirsiniz. Bunlar 
da Ege’de, Akdeniz’de kış aylarının kötü sürprizle-
ri. Instagram’da bu sahneler büyük ilgi toplayabilir, 
dolayısıyla hortum videoları çekmek için koşa koşa 
fırtınanın ortasına dalmak isteyecek kadar gözünüz 
kara olabilir, o ayrı bir konu. 

Eğer sağlamanızı yaptıysanız, bütçenize uygun uçak 
biletlerini bir iki hafta önceden yüksek indirimlerle 
edinebilir, otellerdeki rezervasyonlarınızı da son derece 
uygun fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Hatta, bütçeye 
dair probleminiz de yoksa, istediğiniz zaman bu Ege 
ve Akdeniz güneşi konforuna erişebilirsiniz. Zaman 
probleminiz de yoksa, bu tatil kaçamağı fırsatını yurt 
dışına kadar genişletebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi, 
öncelikle hava durumundan emin olmaya çalışın.

Mart soğuklarına inat sıcacık tatil rotaları | GEZİGEZİ | Mart soğuklarına inat sıcacık tatil rotaları
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Samsung’un Galaxy S10 sonrasında aldığı yeni 
isimlendirme politikası ile 2022 yılında S12 

yerine S22 serisi karşımıza çıktı. Ancak bu yeni 
isimlendirme politikası belki de Samsung’da yaşanan 

kan değişimin ilk adımıydı. İşte tam da bu sene 
Samsung oldukça tartışılan bir karara imza attı. 

NOTE RUHU 
GERİ DÖNDÜ: 

GALAXY S22 SERİSİ 
KARŞIMIZDA!

Samsung Galaxy S22 | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Samsung Galaxy S22

| 1312 | www.mediamarkt.com.tr



Samsung Galaxy S22 | MOBİL HAYAT

Y
ıllardır S serisi birlikte kol kola ba-
şarıdan başarıya koşan Note serisi, 
2021 yılında tarihin tozlu sayfalarında 
yerini aldı. Tüm bu değişime rağmen 

Galaxy S22 Ultra’nın vücudunda Note ruhu 
yeniden aramıza döndü.  Samsung yine S22 
serisinde uzun süredir devam ettirdiği işlemci 
politikasına da son verdi. Gelin hep beraber 
yeni bir dönemin kapısını açan S22 serisine 
yakından bakalım. 

Galaxy S22 ve S22 Plus
Galaxy S ile başlayan, Android dünyasında 

amiral gemilerine ilham kaynağı olan seri 
yeni amiral gemisi modelleriyle karşımızda. 
Aslında S20 ile başlayan tasarım dili S22 ve Plus 
modellerinde neredeyse korunuyor. Özellikle 
geçen sene insanları ikiye bölen kamera çıkıntısı 
tasarımı da S22 ve Plus modellerinde korundu. 

Buna karşın Samsung her zaman olduğu gibi 
hem kamera tarafında hem de ekran tarafında 
giriş modelinde bile önemli iyileştirmelere 
gitti. Bu anlamda S22, 50 Megapiksel çözü-
nürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 
ana kamera ile karşımıza çıkıyor. Bu diyafram 
açıklığı ise S22 modelini gece çekimleri için 
ön plana çıkarıyor. Ekran tarafında ise geçen 
yıl 6,2 inç büyüklüğüne ulaşan ekran tek elde 
ergonomik kullanım için 6,1 inç seviyesine 
küçüldü. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme 
özelliğinde Dinamik AMOLED bir panele sahip. 

Galaxy S22 Plus modeli ise tasarımsal ve 
donanımsal açıdan S22 ile aynı özelliklere sa-
hip. İki modeli birbirinden 
ayıran tek nokta ise S22 
Plus modelinde karşımıza 
çıkan 6,5 inç büyüklüğün-
de AMOLED ekran.

İşlemci tarafında sürpriz 
yapan Samsung, Snapdra-
gon 8 Gen 1 işlemcisi ile 
karşımızda. Bu işlemci 
4 nm fabrikasyon sü-
reci ile üretildi. Yıllarca 
ABD, Japonya, Çin gibi 
ülkelere gelen Snapdragon 
işlemci ilk defa birçok ül-
kenin kullanımına açıldı. 
Bunun temel sebeplerin-
den biri ise yaşanan çip 
krizi. Buna göre firma 
işlemciyi kendi tesisle-
rinde üretmesine karşın 
yeterince üretim mikta-
rına ulaşamadı. Bunun 
temel sebeplerinden biri 
ise 8 Gen 1 işlemcisinin 
de Samsung dökümha-
nesinde üretilmesi. 

MOBİL HAYAT | Samsung Galaxy S22
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Galaxy S22 Ultra
Bir döneme damgasını vuran Galaxy Note 

serisi bildiğiniz gibi 2021 yılının Ağustos 
ayında karşımıza çıkmadı. Samsung’un ise 
başarılı amiral serisinin fişini çektiği bir 
sene önceden beri konuşuluyordu. Tam Note 
hayranları tüm ümitlerini kesmişken Galaxy 
S22 Ultra tasarım örnekleri Note için yeniden 
umutları yeşertti. 

Tabii ki karşımıza Note adını kullanan bir 
Samsung modeli yok. Oysa Note, phablet de-
nilen dev ekranlı akıllı telefonlara adını veren 
önemli bir marka. Birçok marka bu anlamda 
Note markasını kullanmaya devam ediyor. 
Samsung ise tüm Note işlevlerini S22 Ultra 
modeline taşıdı. 

S22 Ultra modeli ilk defa Galaxy S ailesinden 
farklı bir tasarımla karşımızda. Aslında bu ta-
sarım diline hiç yabancı değiliz. Zira bu köşeli 
tasarıma Note ailesinden alışkınız. Tabii ki S22 
Ultra’nın tek farklı yönü tasarımı değil. Aynı 
zamanda Note modellerinden aşina olduğumuz 
S Pen’de bu amiral gemisiyle birlikte geliyor. 
Hem de Samsung bu anlamda modele bir S Pen 
yuvası eklemeyi de unutmadı. S Pen bildiğiniz 
gibi not alma, fotoğraf kırpma, uygulamaları 
kumanda etme gibi oldukça kullanışlı özellik-
lere sahip. Samsung bu sayede Note serisinin 
alametifarikasını da S serisine eklemiş oldu. 

Galaxy Note sevenleri de bu şekilde cezbeden 
Samsung, seriden tasarım dışında özellikleriyle 
de ayrılıyor. Ekran tarafında 6,8 inçlik AMO-
LED 2X ekran ile gelen model yine ailenin diğer 
üyeleri gibi 120 Hz değişken ekran yenileme 
özelliğine sahip. Burada telefon uygulamaya 
göre 10 Hz ile 120 Hz arasında ekran yenileme 
hızınız değiştiriyor. Böylece kullanıcının pil 
ömrü de korunmuş oluyor. 

Amiral gemisi serisinin diğer iki üyesinde de 
karşımıza çıkan 240 Hz dokunmatik örnekleme 
özelliği de bu dev ekranda karşımıza çıkıyor. Bu 
dokunmatik örnekleme özellikle FPS tabanlı 
mobil oyun tutkunları için avantaj sağlıyor. 

Galaxy S22 Ultra kamera tarafında da ai-
lenin diğer iki üyesinden farklı olarak dörtlü 
kamera kurulumu ile geliyor. Samsung modelde 
kullandığı kamera çıkıntısıyla da ailenin diğer 
üyelerinden ayrılan bir çıkıntıya yer veriyor. Bu 
anlamda marka S22 Ultra modelini her anlam-
da S22 serisinden daha ayrı konumlandırıyor. 

Galaxy S22 Ultra ana kamera tarafında ise 
108 Megapiksel çözünürlüğe sahip geniş açılı 
kameraya yer verdi. Bu kamera diyafram açık-
lığı anlamında yine f/1.8 değerine sahip. Ön 
kamera tarafında ise S22 ve Plus 10 Megapik-
sel kamera ile geldi. Buna karşın S22 Ultra 40 
Megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamera ile 
karşımızda. Hem S22 hem de Ultra modelin-
de ön kameranın 4K 60 FPS desteğine sahip 
olması ise önemli özellikler arasında. 

Samsung Galaxy S22 | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Samsung Galaxy S22
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Sanal gerçeklik dünyasına ilk adım | MOBİL HAYAT

Sanal gerçeklik (Virtual Reality ya da 
VR), teknoloji kullanılarak kurgular 
ile gerçek ve hayalin birleşmesinden 
oluşur. Sanal gerçeklik sanıldığı gibi 
sadece oyun ortamlarında değil, çağın 
getirdiği karmaşık sorunların çözmek 
için bilgisayarlarla doğrudan etkileşimde 
bulunabilecek bir araçtır. Sanal gerçekliğin 
en önemli özelliği, gerçek ortamları taklit 
etmektir. Günümüz teknolojisinde gerçek 
dünyayı taklit eden yapay zeka ile dijital 
dünyalar oluşturulabilmektedir.  

SANAL GERÇEKLİK 
DÜNYASINA 
İLK ADIM

MOBİL HAYAT | Sanal gerçeklik dünyasına ilk adım
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2
1. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler, sanal 
dünyaları hayatımıza daha da yaklaştır-
makta.  Günümüzde VR başlıklarının 
yükselişi; sanal gerçeklik cihazlarının  

tıpkı akıllı telefonlar, televizyon-
lar ve kişisel bilgisayarlar gibi 
kullanılmasına neden olacağa 
benziyor.

Sanal gerçeklik 
dünyasını tanıyalım
Meta ve Microsoft gibi şirketler, 

sanal ve artırılmış gerçeklik dünya-
sına yatırım yapma planlarını açık-

ladığında, sanal gerçekliğin çok kısa 
sürede içinde hayatımızda daha 

da önemli bir rol oynayacağı-
nı da ifade ettiler. Durum 
tam anlamı ile böyle de 
olmaya başladı. Tam anla-
mı ile metaverse çılgınlığı 

yaşanmaya başladı.
Sanal evrene giriş yapabil-

mek için bazı ekipmanlara ihtiyaç 
duyuluyor. Gelecekte çok daha 

sadeleşecek olsa da, günümüzde 
kullanılan cihazların başında sanal 

gerçeklik gözlükleri/ başlıkları 
ilk sırada geliyor. Sanal gerçeklik 
veya VR başlıkları, sanal dünyaya 

ilk adımı atmaya yardımcı oluyor. 
VR başlığını sanal dünyada 180 derece 

veya 360 derecelik görüş açısı deneyimlemek 
için kafaya gözlük gibi takılan çevresel bir cihaz 

olarak tanımlıyoruz. Sanal gerçeklik deni-
len şeyi de, bilgisayar 

da yazılım ile 
geliştirilen 

ve gerçek dünyanın dijital olarak oluşturulan ortam-
lar olarak ifade ediyoruz. Sanal gerçeklik ile birlikte, 
aynı zamanda sanal ile gerçek dünyanın aynı anda 
kullanıldığı artırılmış gerçeklik (AR)  ortamları da 
bu dünyanın bir parçası olarak öne çıkıyor.

Diğer taraftan, fiziksel ve dijital nesnelerin birlikte 
var olduğu, gerçek zamanlı etkileşime girdiği, yeni 
ortamlar ve görselleştirmeler üretmek için gerçek ile 
sanal dünyanın birleşmesi ile oluşan, adına Mixed 
Reality  denilen yeni bir kavram da günümüzde 
yaygın olarak kullanılıyor.

Örneğin, YouTube’da hızlı trene binen insanların 
VR videolarını kullanarak, VR başlığı ile fiziksel 
olarak bir rollercoaster yolculuğunun tadını çıkarma 
şansınız bulunuyor.

Piyasada alınabilecek birden fazla VR cihazı bu-
lunuyor. Farklı kalite ve piksel sayısına göre mo-
dellerin fiyatların da değişiyor. Bunun yanında 
akıllı telefonlarla kullanılabilecek uygun fiyatlı VR 
başlıkları da satılıyor.

VR başlıklarda kullanılan el kontrolörleri, sanal 
dünyada etkileşime girmenizi sağlıyor. Bu cihazlar 
ile sanal dünyada nesnelere dokunup, alabilir, düğ-
melere basıp ilerleyebiliyorsunuz.  El kontrolörleri, 
VR deneyimi yaşamak için olmazsa olmazlardan 
değildir ama özellikle VR oyunları oynama konu-
sunda oldukça önemlidir.

Koşu bantları, üzerinde koşup yürüyebildiğiniz, 
kelimenin tam anlamıyla dev koşu bantları olarak 
ifade edilen, biraz lükse kaçan bir ekipman olarak  
öne çıkıyor. Sanal gerçeklik deneyimi yaşamak için, 
fazla para harcamadan  basit bir VR gözlüğü almak, 
başlangıç seviyesi için yeterli olacaktır.

VR başlık türleri
Piyasada bulunan VR başlıkları genel olarak üç 

kategoriye ayrılıyor. Bilgisayar destekli VR başlıklar, 
mobil destekli VR başlıklar ve konsoldan güç alan VR 
başlıklar… Bunları biraz daha yakından tanıyalım.

Bilgisayar destekli VR başlıkları: En yüksek piksel 
sayısıyla en sürükleyici deneyimi sunuyor. Gelişen 
teknoloji ile birlikte, mobil ve konsol destekli cihaz-
lar da  gün geçtikçe kalitelerini artırıyor. Bilgisayar 
destekli VR başlıkları aynı zamanda piyasadaki en 
pahalı başlıklar olarak da öne çıkıyor. Genellikle bir 
VR başlığı kullanmak için sağlam bir donanıma ih-
tiyaç duyuluyor.  Bilgisayar destekli VR başlıklarının 
128 GB başlayan kapasite ve akıllı telefon ile entegre 
çalışan modelleri de bulunuyor. Bu cihazlara örnek 
olarak Oculus ve HTC Vive verilebilir.

Mobil destekli VR başlıkları: Daha ucuz bir alter-
natif olarak öne çıkıyor. Yüze takılan cihaza, telefon 
takılarak kullanılıyor ve  uygun fiyatlı başlıklar olarak  
piyasadaki yerini alıyor.  Bilgisayar destekli VR başlıklar 
kadar güçlü ve etkileyici olmasalar da, iyi bir başlangıç 
noktası olarak kullanılabiliyor. Örnek olarak, Google 
Cardboard ve Samsung Gear’dan bahsedilebilir.

Konsoldan güç alan VR başlıkları: Gelişmekte 
olan bir pazar olarak ifade edebiliriz.  Bu VR başlık-
ları bir PlayStation’a takılıyor. VR başlığı PlayStation 
denetleyicisi ile kullanılıyor.
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Her sayımızda olduğu gibi Mediatrend 
Mart sayımızda da sosyal medyanın 
en sevilen isimleriyle teknoloji üzerine 
keyifl i sohbetler gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Teknoloji 
sohbetlerimizin bu ayki konuğu ise 
sevilen infl uencer Eda Yaman...

EDA YAMAN   
VE TEKNOLOJİ

Teknoloji ile yollarınız nasıl ke-
sişti?

Hiç unutmuyorum, babam bize 
kocaman masaüstü bir bilgisayar 
almıştı, o dönemlerde böyle incecik 
ekranlar laptoplar yok tabii. Bu arada 
biz üç kardeşiz. Babam eve bilgi-
sayarı getirdiği zaman üçümüzün 
de gözlerindeki o ışıltı, birbirimize 
heyecanla bakışmalarımız hala ak-
lımdadır ama bir iç savaş da başlamış 
oldu haliyle. Üç kişi olduğumuz için 
maalesef her an bilgisayar bana ait 
olmuyor, devir daim söz konusu. Bu 
sebeple herkesin elinde bir saat, süresi 
dolanı bir saniye bile beklemeden 
bilgisayarın başından kaldırıyor. 
O yüzden okuldan eve bilgisayar 
sıram için her gün şakasız koşarak 
dönüyordum. O günlerden dönüp 
bir de bu günlere baktığımda ne 
çok şey değişmiş diyorum. Çok şey 
değişti değişmesine de ben tekno-
lojiyle, ilk bilgisayarımızdan beri 
olabildiğince iç içeyim ve her yeni 
çıkan teknolojide hala çocuk gibi 
babamın o bilgisayarı eve getirdiğin-
de yaşadığım heyecanı yaşıyorum. 
Mesela bluetooth kulaklıklar; valla 
hala aklım almıyor inanılmaz bir 
teknoloji. Böyle söyleyince de biraz 
boomer gibi oldum ama neyse… 
(Gülüşmeler)

İnternette fenomen bir isim ol-
mak hayatınıza ne gibi avantajlar 
ve dezavantajlar kattı?

İnternette fenomen bir isim ol-
manın getirdiği birçok avantaj var. 
Büyük kitlelere hızlı ulaşım, bilgiye 

kolay erişim ve daha nicesi. Bunlar 
her internet fenomeniyle paylaştı-
ğımız ortak avantajlar olduğu için 
ben biraz daha bireysel olarak de-
neyimlediğim bir getirisinden bah-
setmek istiyorum. İçerik üretmeye 
başladığım ilk dönemlerde kendi 
stresli hayatıma (dersler, sınavlar, 
büyümenin getirdiği kaygılar ve 
daha nice sorumluluk) biraz olsun 
mola vermek adına karşılıklı bir 
eğlenceye zemin hazırlamak için 
eğlendiğim veya konuşmak istedi-
ğim anları kaydetmeye başladım. 
İlerleyen süreçte beni takip etmeye 
başlayan kitlenin tüketmekten en 
hoşlandığı şeyin eğlence ve doğal 
anlar olduğunu fark ettim ve bu da 
beni bir şeyleri daha da olduğu gibi, 
en doğal haliyle ekrana yansıtmaya 
itti. Tüm bu süreçte tamamen ken-
dim olarak, karakterimi herhangi 
bir çerçeveye sığdırmaya çalışmadan 
insanlara hitap edebildiğimi görmek 
bana kendimi keşfetme konusunda 
inanılmaz getiriler sağladı. Bu sa-
yede artık içinde bulunduğum her 
koşulda eğlenebilmenin bir yolunu 
buluyorum ve yaptığım hiçbir ha-
reketin kimilerine göre absürtlü-
ğünden çekinmiyorum çünkü bu 
noktada internet bana yaptığım 
şeyleri tuhaf gözlerle izlemek yerine 
benimle gülen eğlenen insanların 
da olduğunu gösterdi. Benim için 
internet insanı olmanın en büyük 
avantajı bu diyebilirim.

Dezavantajlarından bahsedecek 
olursam, hepimizin zaman zaman 
rastladığı, belki de deneyimlediği linç 
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bu olduğunu düşünüyorum.
2- İkincisi ise devamlılık. İnternet artık öyle bir 

yer ki bir sürü platformda milyonlarca insan içerik 
üretiyor. Siz de kendinize soruyorsunuzdur muhte-
melen bu kadar insanın arasında sihirli değnek bana 
mı değecek diye. Sihirli değnek falan yok orayı bir 
geçelim önce. Devamlılık ve pes etmemek var. Bi-
razcık platformlara da zaman vermek lazım, ee sizi 
bilmiyorlar, tanımıyorlar, neden sizi öne taşısınlar? 
Hah işte bu noktada onlara sizi öne taşımaları için ge-
rekli ortamı oluşturmak lazım yani: Sürekli üretmek! 
İnanın bir süre sonra her platform tam olarak şunu 
söylüyor: “Ne kadar ekmek o kadar köfte.” Tamam 
platformlar konuşmaz abarttım ama aksiyonlarını 
özlü bir sözle özetledim size algoritmayı.

WhatsApp, YouTube, Instagram gibi herkesin 
yakından aşina olduğu uygulamaları saymazsak, 
en çok kullandığınız üç mobil uygulama hangisi?

TikTok’u çok kullanıyorum. Aslında özellikle içerik 
üreticileri için oldukça verimli olabilecek bir platform, 
çünkü algoritması sadece takipçisi en yüksek insanlar 
için çalışmıyor. Şahsen ben keşfetimde 10 takipçili 
kişilerin dahi çektiği videoları sık sık görüyorum. 
Böylelikle herkesin görünme şansı yüksek olduğu 
için trend olan bir akımı binlerce kişiden görebiliyor, 
ayrıca her gün yeni yeni akımlar keşfedebiliyoruz. Ben 
içerik üretirken neler gündemdeymiş neler sevilmiş 
diye kontrol etmek istediğimde direkt elim TikTok’a 
gidiyor çünkü ne sevildiyse doğrudan önünüze koyu-
yor. Bir de ne tarz videoları sevip sevmediğinizi çok 
çabuk anlayıp keşfetinizi ona göre yönlendirdiği için 
insan saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyor. Minareyi 
çalan kılıfını hazırlarmış, bakın ne güzel günlük 5 
saat TikTok kullanımıma bahane buldum. Şaka bir 
yana bir taşla iki kuş olmuş oldu.

Spotify’da vakit geçirmeye bayılıyorum hatta o 
kadar bayılıyorum ki kulaklığımı evde unuttuğumda 
o gün direkt kulaklarım yokmuş gibi hissediyorum. 
Bu aralar podcastlere çok sardım. Bilgilendirici ko-
nuşmalardan ziyade, insanların gündelik yaşantı-
larından birtakım şeyler paylaşayan insanları daha 
çok tercih ediyorum. Garip bir şekilde bir süreliğine 
kendi hayatını, dertlerini bir kenara bırakıp başka 
birini herhangi çözüm veya dönüt sağlamak zorunda 
olmadan dinlemek, kendi koşuşturmamın arasında 
bana çok iyi geliyor.

Diğer uygulama da muhtemelen Pinterest olurdu. 
Ben birkaç ay önce yeni evime taşındım. Aslında 
Pinterest’e girerken bütün motivasyonum evimi ve 
özellikle odamı dekor ederken ilham alıp o tam da 
“Pinterest odaları” dediğimiz yerlerden dizayn edip, 
içinde mutlu mutlu yaşamaktı. Ama işte o,  o kadar 
kolay değilmiş herhalde ya da ben yapamadım. Tam 
da yukarıda bahsettiğim tavşan çukuruna ben dü-
şüyorum burada. Ya tamamen kopyalıyorum ya da 
gerçekten esinlenemiyorum; güzel parçaları seçiyo-
rum seçmesine ama bir araya getirince hiçbir şeye 
benzemiyorlar. Gerçekten zor iş o yüzden aranızda iç 
mimarlar varsa çok büyük saygı duyuyor ve pisti size 
bırakıyorum. Ben TikTok’uma geri döneyim madem.

Eda Yaman  ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

kültürü başı çekiyor benim listemde. Her gün artan 
bir kitleye hitap ederken söylediğiniz veya söyleye-
bileceğiniz her şey hakkında çok ama çok dikkatli 
olmamız gerekiyor çünkü söylediğim gibi kitle bü-
yüdükçe fikirler de farklılaşıyor ve tabii ki her fikri-
min herkese hitap etmesi mümkün değil. O yüzden 
fikirlerimi ifade ederken çok daha titiz davranmaya 
çalışıyorum ama bazen öyle noktalara ulaşabiliyor ki 
bir çığ gibi büyüyüp gidiyor; kendi söylediğim sözler 
hamur gibi yoğurulup karşıma çok farklı şekillerde 
koyuluyor. Bir de fenomenseniz sizden robot olma-
nızı bekleyen bir topluluk var. Demek istediğim, her 
fenomen -şaşırtıcı gelebilir ama- bir insan olduğu 
için bizim de her insan gibi hata yapmaya müsait 
bir yapımız var. Ama hatayı yapan bir fenomense 
küçük bir kar tanesi, oldu mu sana çığ? Oldu vallahi. 
Örneğin aynı hatayı yapan kişinin yakın arkadaşınız 
-dahi olmasına gerek yok bir arkadaşınız- olduğunu 
düşünün. Yine de aynı tepkileri verebilir miydiniz? 
Hiç sanmıyorum. Karşıdaki insanla yüz yüze gelme 
ihtimalimiz ne kadar düşükse verdiğimiz tepkilerin 
şiddeti de o denli büyük oluyor çünkü aslında şöy-
le bir bakınca klavyenin başına geçip istediğimiz 
insana istediğimiz şeyi yazmak çok basit. Sadece 
birkaç tıkla herkese ulaşabiliyoruz. Sonrasında ek-
ranı kapattığınızda olaylar sizden çıkmış oluyor. Bu 
noktada unuttuğumuz bir şey var ki bu da internet 
insanlarının da aslında etten kemikten birer insan 
olduğu. Demem o ki, internette fenomen bir isme 
dönüştüğünüz zaman bu size insan dışı özellikler 
yüklemiyor; hala hata yapıyorsunuz, üzülüyorsunuz, 
gülüyorsunuz ve yeri gelince ağlıyorsunuz. Ama hala 
etten kemikten insansınız. Valla diğer fenomenlere 
hiçbir şey hissetmeme güncellemesi geldiyse de ben 
kaçırdım herhalde.

Başta YouTube ve Instagram olmak üzere dijital 
platformlarda etki alanınızı her geçen gün daha 
fazla artırmaya devam ediyorsunuz. Yolun başında 
olan gençler için neler tavsiye edersiniz?

İnternette bir dönem Vine fenomenleri, bi dönem 
makyaj influencerları vardı. Şimdilerde de TikTokerlar 
var. Hangi platform olursa olsun yolun başındakile-
re sadece iki tavsiyem var. Çok klişe geliyor kulağa 
böyle söyleyince ama gerçekten iki önemli anahtar 
buydu benim için. En azından ben böyle yaptım ve 
sanırım işe yaradı.

 1- Hiçbir zaman olmadığınız biri gibi davranma-
yın çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Esinlenme 
çok tabii, herkes birbirinden esinleniyor bir bakıma 
bütün platformlar bunun için var; bir grup üretsin 
diğer bir grup tüketsin ve sonra onlar da üretsin. Bu 
döngü zaten birbirinden esinlenmeden mümkün 
değil. Fakat esinlenmenin dozunu iyi ayarlamak 
lazım çünkü eğer biraz fazlasına kaçıp kopya çe-
kiyor veya taklit ediyorsak bu seyirciye geçmiyor 
ve ortaya başarılı bir içerik koyamamış oluyoruz. 
Kişiliğinizi şekerlere batırmadan farklı renklere 
boyamadan bütün doğallığıyla ortaya koyduğunuz 
zaman özgün bir şeyler üretmiş oluyorsunuz ve ben 
içerik üretmenin en büyük anahtarlarından birinin 
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Bir su gibi akıp gidiyor zaman. Buz gibi havası 
ile esip gürleyen, bizleri adeta tir tir titreten 
kış mevsimine hüzünle veda ederken, diğer 
taraftan çiçeklerin açtığı, hava sıcaklığının 
arttığı ve kuşların zevkle öttüğü ilkbahara 

merhaba diyoruz. Tabii ilkbahar denince 
akla ne geliyor? Siz anladınız konuyu...

BAHAR TEMİZLİĞİNİN 
OLMAZSA OLMAZ 

TEKNOLOJİLERİ

İ
lkbahar mevsiminin yaklaştığı bu dönemde te-
mizlik hazırlıkları başladı. Bu kapsamda kulla-
nılacak malzemeler de hazırlandı. Peki bu yıl bir 
değişiklik yaparak kendinizi çok fazla yormadan 

bahar temizliğini akıllı teknolojilere bırakmaya ne 
dersiniz? Siz değerli MediaTrend okuyucularımız 
için bahar temizliği için kullanılabilecek akıllı tek-
nolojileri bir araya getirdik…
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Baharlık kıyafetleri 
hem yıkayan hem de 
kurulayan çamaşır 
makineleri mi?
İlkbahar temizliğinde ba-

harlık kıyafetlerin kesinlikle 
dolaplardan çıkması ve yıkan-
ması gerekiyor. Aynı zamanda 
kirlilik durumuna göre koltuk 
kılıfları ve perdelerin de sıra-
ya konması gerekebilir. Peki 
bu yıl bir farklılık yaparak 
yıkanması gereken eşyaları 
hem yıkama hem de kurulama 
özelliği bulunan kurutmalı 
çamaşır makinelerine atma-
ya ne dersiniz? Bu sayede tek 
bir tuşa basarak yıkama ve 
kurutma işlemlerini gerçek-
leştirebilirsiniz. 

Ütüleri de unutmayalım
Bir evin olmazsa olmazlarından 

biri de ütüdür kesinlikle. Elbiselerin 
gardropta dümdüz ve adeta kağıt gibi 
durması, o evde ilkbahar temizliği 
yapıldığının en büyük göstergelerin-
den biridir. Bu elbiseler bir de gelişen 
teknoloji ile birlikte yetenekli ve akıllı 
hale getirilen ütülerle ütülenirse, işte 
o zaman tadından yenmez.

PHILIPS Azur Buharlı Ütü 
Bahar temizliği deyince pek çok kişinin 
aklına ilk gelen ürünlerden bir tanesi, 
ütülerdir. Philips’in bu buharlı ütüsü, her 
seferinde mükemmel sonuçlar arayanlar için 
birebir. Çizilmeye karşı dayanıklı tabanı sa-
yesinde güçlü yapısını ortaya koyan ürün, 55 
g/dk’ya kadar sürekli buhar gücü sağlıyor ve 
hızlı ısınma için 3000 W’a kadar güç veriyor.

Bahar temizliğinin olmazsa olmaz teknolojileri | BAHAR TEMİZLİĞİ

Robot süpürgelere ne dersiniz?
Gelişen teknolojinin en büyük ürünlerinden 

biri de şüphesiz robot süpürgeler. Elektrikli sü-
pürgelerin belirli bir algoritmaya bağlı olarak 
herhangi bir insan müdahalesi olmadan çalışan 
türü olarak adlandırılan bu akıllı süpürgeler, ba-
har temizliği sırasında en büyük rollerden birini 
üstlenerek evinizi köşe bucak temizleyecektir. 

Peki ya hava temizleme cihazları?
İlkbaharın gelmesi ile doğal olarak polen 

gibi alerjenler de etrafta cirit atmaya baş-
layacak. Bu durum, alerjisi olan kişiler için 
adeta şüphesiz bir işkence olacak. Ancak 
gelişen teknolojinin bir diğer ürünü hava 
temizleme cihazları ile bu durumun bir 

nebze olsun önüne geçebilme imkanınız 
var. Havadaki zararlı organizmaları yok 
eden bu cihazlar, sigara ve yemek koku-
su başta olmak üzere tüm kokuları yok 
ederek sizleri ilkbaharın vermiş olduğu 
o ferahlama hissi ile baş başa bırakacak. 
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Soğuk kış aylarının yerini güneşli günlere 
bırakması, ilkbaharın habercisi oldu. Bu 

dönemde pek çok kişi bahar temizliği için 
kolları sıvarken, biz de sizlere yardımcı olmak 
için dergimizin bu sayısını ilginizi çekebilecek 

içeriklerle doldurduk. Asıl ilgi alanımız 
teknoloji olduğu için de size teknolojik 
aletlerinizi nasıl temizleyebileceğinizi 

anlatmaya karar verdik.

TEKNOLOJİK 
ALETLERİ 

TEMİZLEMENİN 
PÜF NOKTALARI
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Cep telefonunuzu nasıl 
temizlersiniz?
Teknolojik dediğimiz zaman akla 

ilk akıllı telefonlarımız geliyor. Do-
kunmatik bir yüzeye sahip olan bu 
cihazlar, ne yazık ki en kirli eşyala-
rımızdan biri. Bunun temel nedeni 
ise sürekli elimizde olması ve güç 
içerisinde pek çok farklı yüzeyle 
temas etmesi. Neyse ki bunun da 
bir çözümü var.

İlk olarak ekran ile başlayalım. 
Elinize temiz bir bez ve yüzde 70 
izopropil alkol olanı bulunan bir 
dezenfektan alın. Sıvıyı doğrudan 
telefonunuza değil, yumuşak bir beze 
püskürtün. Ancak bunu yaparken 
bezi çok da ıslatmamaya dikkat edin 
ve silin. Aynı yöntemi tabletler için 
de uygulayabilirsiniz.

Asıl zor olan kısım ise şarj girişi 
ve mikrofon ahizesi gibi zamanla toz 
biriken delikleri temizlemek. Hopar-
lör Temizlerken deneyebileceğiniz 
pek çok farklı yöntem var. Bunlar-
dan en basiti ise bir kulak çubuğu-
nu yüzde 70 izopropil alkol içeren 
bir temizleyiciye batırarak ızgarayı 
iyice temizlemek. Elektroniğe zarar 
vermeyen bu solüsyon sorununuzu 
büyük oranda çözecektir.

Şarj ve 3.5 mm jack girişi ise biraz 
daha dikkat edilmesi gereken bir 
konu. Söz konusu portlar çok daha 
büyük olduğu için içeride biriken 
toz ve kir bir nesne yardımıyla çı-
karılabilir. Ancak burada sizleri 
uyarmamızda fayda var. Oldukça 
hassas parçalar içeren bu kısımda 
dikkatli olmanız gerekir. Sert bir 
müdahale telefonunuza zarar vere-
ceği gibi elinizdeki nesnenin sıkışa-
rak orada kalmasına neden olabilir. 
Yine de yeterince dikkatli olursanız 
probleminizi ortadan kaldıracaktır.

Bilgisayarınızın tozunu 
almanın vakti geldi
İster laptop olsun ister masaüstü, 

bilgisayarlarımız en çok tozlanan 
nesnelerin başında geliyor. Bunun 
temel nedeni ise içinde bulunan ve 
sürekli hava akışını sağlayarak sis-
temi soğutan fanlar. Eğer düzenli 
aralıklarla temizlenmezse bu toz 
zaman içerisinde ciddi bir soruna 
dönüşerek performansınızı bile et-

kileyebilir. Yapmanız gerekenler ise 
çok basit.

Eğer bilgisayarınız masaüstü ise 
yapmanız gereken şey oldukça kolay. 
İlk olarak elinize bir saç kurutma 
makinesi almanızı ve bilgisayarı-
nızı kenarlarda bulunan vidala-
rı kullanarak açmanız gerekiyor. 
Hemen ardından ise tek yapmanız 
gereken çalıştırdığınız saç kurutma 
makinesini soğuk hava üf leyecek 
şekilde ayarlayarak bilgisayarın içi-
ne tutmak. Böylelikle tüm tozlar 
kaybolacak. Bu işlemi bir balkon ya 
da bahçede yapmanızı tavsiye ederiz 
çünkü senelerdir içeride olan toz her 
yere dağılacak.

Masaüstü yerine laptop kullanıcıy-
sanız işiniz bir miktar daha zor. Eğer 
bilgisayarınız garanti kapsamında 
ise yetkili servisten destek alarak 
temizlik işlemini gerçekleştirebi-
lirsiniz. Yine de kendiniz yapmak 
isterseniz dikkatli olmalı ve açarken 
hiçbir şeye zarar vermemelisiniz. 
Buradaki fanlar çok daha küçük 
olacağından bir kulak pamuğu yar-
dımı ile temizlik yapabilir ve tozun 
getirdiği performans sorunlarını 
aşabilirsiniz.

Sadece fiziksel temizlik 
yeterli değil
Sıradaki temizlik tavsiyemiz fizik-

selden çok dijital. Bildiğiniz üzere 
elektronik eşyalarımıza kullandığı-
mız zaman içerisinde pek çok farklı 
şey yükleyip siliyoruz. Ne yazık ki 
tüm bunlar ve yaptığımız işlemler 
geride dijital izler ve artık ihtiyacı-
mız olmayan dosyalar bıraktı. Her 
ne kadar tek başına problem olmasa 
da zaman içerisinde biriken pek 
çok dosya, ciddi sorunlara neden 
olabiliyor.

Bu sorunun çözümü ise iki şekilde 
sağlanıyor. Birincisi manuel olarak 
tarayıcıdaki çerezler ve depolama 
alanındaki dosyaları silmek. Diğeri 
ise tüm sorunları kökten çözen sı-
fırlama. Bilgisayar, telefon, tablet ve 
akıllı saat gibi elektronik eşyalarınızı 
fabrika ayarlarına sıfırlayarak temiz 
bir başlangıç yapabilirsiniz. Uma-
rız bahar temizliği tavsiyelerimiz 
teknolojik ürünlerinizin ömrünün 
uzamasına yardımcı olur.

Teknolojik aletleri temizlemenin püf noktaları | BAHAR TEMİZLİĞİBAHAR TEMİZLİĞİ | Teknolojik aletleri temizlemenin püf noktaları
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Giysi dolabınız için teknolojik dokunuşlar | EVDE YAŞAM

Giysilerimizi koyduğumuz fakat zaman zamansa 
bir istifl eme aracı olarak kullandığımız giysi 
dolapları için pek çok yenilikçi çözüm bulunuyor. 
Farklı boyutlarda ve özelliklerdeki giysi dolapları 
için bir dünya eğlenceli ve efektif çözüm var. 
Örneğin odanız gündüzleri bile karanlıksa 
dolabınızı ışıklandırabilirsiniz. Kapağını 
açtığınızda açılacak olan bu ışıklandırma 
sistemleri oldukça pratik bir kullanım sunabilir.

GİYSİ DOLABINIZ İÇİN 
TEKNOLOJİK 
DOKUNUŞLAR

EVDE YAŞAM | Giysi dolabınız için teknolojik dokunuşlar
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Giysi dolabınız için teknolojik dokunuşlar | EVDE YAŞAM

G
iysi dolabınızda yapacağınız 
değişiklikler kullanım alışkan-
lıklarınızı da güncellemenizi sağ-
layacak. Işıklandırma örneğinde 

olduğu gibi küçük bir dolaba sahipseniz ve 
daha büyük olanına hem yeriniz hem de 
bütçeniz yoksa, içinde kullanmak üzere 
özel askı sistemleri, sonradan eklenen 
raflar gibi alternatif çözümlerle alanınızı 
daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Dolabınız için ileri moda 
teknolojisi!
Günümüzde metaverse ve sanal ger-

çeklik gibi kavramların oldukça popüler 
bir hale geldiğini görüyoruz. Haliyle tek-
nolojinin her alanda olduğu gibi giyim 
konusunda da size yardım edebileceğini 
söyleyebiliriz. Son yıllarda Amazon’un 
piyasaya sürdüğü akıllı teknolojiler mil-
yonlarca kişiyle buluştu. Amazon Echo 
Look ise sizin kişisel bir asistanınız gibi 
bir görevi üstleniyor. 

Echo Look’un en başarılı özelliklerin-
den biri şüphesiz dolabınızdan seçtiğiniz 
kıyafetleri farklı şekillerde kombinlemeniz 
için size tavsiyelerde bulunabilmesi. Echo 
Look, Amazon’un Echo ve Echo Dot’u 
da içeren Alexa özellikli bir cihaz. Echo 
Look kullanılırken direkt sanal asistan ile 
iletişim kuruluyor ve yerleşik kamerası 
sayesinde fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. 
Öte yandan cihazı kurduktan sonra, gün 
için kıyafet seçmenize ve yaptığınız diğer 
kombinler ile ilgili geri bildirim almanız 
için kullanabilirsiniz.

Cihaz görünümümüzü gözden geçirmeyi 
sağlarken, çektiğiniz kombin fotoğrafını 
paylaşmaya ve stil yardımı almaya da yar-
dımcı oluyor. Amazon’un Look’u elbette 
tek seçenek değil. Zira Fashion++ adlı bir 
araç ‘görsel tanıma sistemlerini kullanarak’ 
görüntülerde yer alan giysilerin rengini, 
desenini, dokusunu ve şeklini analiz ede-
rek kullanıcılara alternatif sunabiliyor.

EVDE YAŞAM | Giysi dolabınız için teknolojik dokunuşlar
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Dolap içi aydınlatma 
sistemleri
Bu gibi yapay zeka sistemleri kafası 

karışmış kişilerin giysi dolaplarının kar-
şısına geçip saatlerini boşa harcamaması 
adına geliştiriliyor. Yıllardır bu durumlar 
için teknolojiye başvuruluyor. Öte yan-
dan girişte bahsettiğimiz gibi dolap içi 
aydınlatma sistemleri de oldukça farklı 
seçeneklerle karşımıza çıkıyor.

Onlarca markanın onlarca ürünü bu-
lunuyor. Bu noktada sizin dolabınızın 
boyutu, ışığın ne ölçüde dolabınıza gel-
diği önem kazanıyor. Petrix’in tekli dolap 
ışığı, mıknatıslı, duvar askılı ve istenirse 
cırt bantlı bir şekilde kullanılabiliyor. 
Kablosuz bir aydınlatma sistemi sunan 
bu cihaz, dolap içinde, mutfakta, banyoda 
ve ışığın olmadığı tüm için mekanlarda 
kullanılabilen uygun fiyatlı bir alternatif. 

Dolabınızı yenileyebileceğiniz 
mobil uygulamalar
Mobil uygulamalar hayatımızda büyük 

bir yer tutuyor. İkinci el yükselişe geçtikten 
sonra mobil uygulamalar ile hayat bulan 
bu ‘değiş-tokuş’ dalgası artık kolay bir şe-
kilde kullanmadığınız ancak iyi durumda 
olan eşyalardan para kazanmanıza olanak 
sağlıyor. Farklı ikinci el kıyafet satışlarınız 
için, Dolap, Gardrops, ModaCruz, BebeC-
ruz ve TutumluAnne gibi uygulamaları 
kullanabilirsiniz. (BebeCruz ve Tutum-
luAnne uygulamaları; kullanılmış ancak 
hala hijyenik ve kullanılabilir olan ikinci 
el bebek kıyafetlerinin satışı yapmayı sağ-
lıyor.) Elbette ikinci el denince LetGo ve 
Sahibinden gibi sadece kıyafet değil birçok 
ürünün satıldığı uygulamalar da geliyor.

Hiçbiri ilginizi çekmediyse 
‘dijital moda’yı takip edin
Her üç kadından biri, bir veya iki kez 

giydikten sonra bir giysiyi “eski” olarak 
değerlendiriyor. Sanal dolap kavramıyla 
beraber pek çok yenilikte hayatımıza da-
hil oldu. Gelişen teknolojiler sayesinde, 
dolabınızda en yeni ve en büyük moda 
trendlerinin ürünlerine sahip olabilirsi-
niz. Ancak son birkaç yıldır metaverse ile 
daha da görünür hale gelen dijital giysiler 
ve dijital tasarımcılar hiç olmadığı kadar 
popüler olmayı başardı.

Gerçek hayatınızda minimalist bir kap-
sül gardırobunuz olabilir. Bu arada, sosyal 
medyada, dijital benliğiniz yüzlerce yeni 
giyim eşyası ile kendini ifade edebilir. 
Kısacası, her iki dünyanın da en iyisini 
elde edebilirsiniz!

Giysi dolabınız için teknolojik dokunuşlar | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Giysi dolabınız için teknolojik dokunuşlar
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Kışa veda ederek ilkbahara kucak açtığımız 
bu dönemde yaz mevsimi için ufaktan 

hazırlıklar başladı. Tabii yaz denince akla ilk 
etapta deniz, güneş ve fi t bir vücut geliyor 

diyebiliriz. Bu nedenle yaza fi t bir şekilde 
girebilmek için erkeği kadını, genci yaşlısı 

demeden hummalı bir çalışma söz konusu. 

Ancak fi t olacağım diye ağır diyetler ve 
egzersizler yaparak sağlığımızı tehlikeye 

atmaya hiç de gerek yok. Bunun için planlı 
ve programlı belirli egzersizler yaparak 

kolaylıkla forma girebilirsiniz. Hatta spor 
salonlarına gidip saatler harcamanıza 
gerek bile yok. Siz değerli MediaTrend 
okuyucularımız için vücudunuzu şekle 
sokacak temel egzersizleri derledik...

VÜCUDUNUZA 
ŞEKİL VERECEK 

EGZERSİZLER

Vücudunuza şekil verecek egzersizler | EVDE YAŞAM

XIAOMI Mi Band 5 Akıllı Bileklik 
Yaza fit bir vücut ile girmek istiyorsanız, 
bu yolda size yardımcı olacak bir akıllı 
saate ihtiyacınız olabilir. Xiaomi’nin bütçe 
dostu akıllı bilekliği Mi Band 5; büyük 
ekranı, gelişmiş arayüzü ve 11 farklı spor 
modu ile hemen her ihtiyacınıza koşacak.

EVDE YAŞAM | Vücudunuza şekil verecek egzersizler
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Plank
Karın, sırt ve omuz kaslarını 

güçlendirmek için yapılabilecek 
en etkili egzersizlerden biri de 
Plank. Aynı zamanda karın 
köprüsü olarak bilinen egzer-
siz, mümkün olan maksimum 
süre boyunca şınav benzeri bir 
pozisyonda sabit şekilde durma 
olarak adlandırılabilir. Bunun 
için şınav pozisyonu almanız 
ve sırtınızı olabildiğince düz 
bir hale getirmeniz gerekmekte. 
Daha sonra ise dirsekleriniz ve 
ayaklarınızdan güç alarak sabit 
şekilde durmanız gerekiyor. Size 
önerimiz ilk etapta 45 saniye ile 
başlamanız. Vücudunuz alış-
maya başladıktan sonra süreyi 
uzatabilirsiniz. 

Crunch
Yaz mevsimine demir gibi karın kasları ile girmek isteyen kişilerin sıklıkla tercih 

ettiği bir egzersiz olarak bilinen Crunch, hem alt hem de üst karın kaslarını çalıştırır. 
Bunun için sırt üstü yere uzanmanız, ayaklarınızı yere düz bir şekilde basacak konuma 
getirmeniz, dizlerinizi ters v şeklinde 45 derecelik açıya bükmeniz gerekmekte. Ardından 
kollarınızı dirseklerinizden bükerek çapraz şekilde göğsünüze koyun ve nefes vererek 
gövdenizi yukarıya kaldırın ve nefes alarak başlangıç pozisyonuna dönün.

Vücudunuza şekil verecek egzersizler | EVDE YAŞAM

Squat
Alt vücut ve core yani karın kaslarını 

geliştirmek için önemli bir egzersiz olarak 
kabul edilen Squat, fit bir vücuda sahip 
olmanız için gerekli anahtarlardan biri 
diyebiliriz. Bu egzersizi yapmak için ise 
ilgili kişinin ayakta durma pozisyonun-
dayken kalçalarını alçaltması, halk dilinde 
çömelmesi, daha sonra tekrardan başlangıç 
pozisyonuna dönmesi gerekiyor. Bu hare-
keti planlı olarak setler halinde yaptığınız 
takdirde kısa bir süre içinde vücudunuz-
daki değişimi hissetmeye başlayacaksınız.

Şınav
Egzersiz denince akla ilk gelen hareketlerden biri de doğal olarak şınav 

diyebiliriz. Yapılışı itibariyle oldukça basit gibi görünen, ancak aslında 
dikkat edilmesi gereken püf noktaları bulunan egzersiz; omuz, göğüs, sırt, 
kanat, ön kol, arka kol, bacaklar ve karın kasları olmak üzere vücudun 
belirli bölümlerini çalıştırarak şekle girmenize imkan sağlıyor. Bunun 
için yere yüzüstü uzanmanız, ayak uçlarınızın üzerinde durmanız ve 
ellerinizi kullanarak gövdenizi yukarı aşağı hareket ettirmeniz gerekiyor. 

EVDE YAŞAM | Vücudunuza şekil verecek egzersizler
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Sosyal medyada trend olan tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

Sosyal medyada her an bir şeyler viral 
olabilir. Pandemi ile beraber sosyal 
medyanın bambaşka yönlerini keşfetmeye 
başladık. Haliyle yemek videoları, farklı 
içecek ve tatlı tarifl eri milyonlarca kişiye 
ulaşarak mutfaklara girebiliyor. Bizde 
sizler için 2022 yılının ilk aylarında sosyal 
medya üzerinden popüler olmuş tarifl eri 
paylaşıyoruz. 

Sosyal medya yalnızca eğlenmek için 
girilen bir yer olmaktan çıkalı yıllar oldu. 
Pek çok kişi dijital pazarlama ve iş birliği 
gibi sebeplerle sosyal medya organları 
üzerinden para kazanıyor. Bu madalyonun 
diğer yüzünde ise bir şeyler öğrenmek 
ve kendini bazı alanlarda geliştirmek 
isteyenlere de de yol göstermesi var. 
Hangi amaçla sosyal medya platformlarını 
kullanırsanız  o size kalmış ancak, özellikle 
Instagram ve TikTok üzerinden viral olan 
tarifl er var! 

SOSYAL MEDYADA 
TREND OLAN 
TARİFLER

MUTFAKTA YAŞAM | Sosyal medyada trend olan tarifler
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Kızarmış 
Cheesecake ruloları    
Malzemeler
1 yemek kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı şeker
1 paket krem peynir
Bir fincanın 4’te 1’i şeker
1 çay kaşığı vanilya
1 paket milföy hamuru (10 parçasını 

kullanabilirsiniz)

Krem peynir, tarçın, şeker, vanilya 
bir kaba alın ve karıştırın. Milföy ha-
murlarını merdane yardımı ile açın ve 
hazırladığınız harcı bu hamurların içine 
ekleyin. Sonrasıda sarın ve hiçbir yeri açık 
kalmayacak şekilde yağa atıp kızartın. 
Altın rengini aldığında ise yana alın ve 
üstüne esmer şeker ya da tarçın dökerek 
süsleyebilirsiniz. 

Sosyal medyada trend olan tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

Kremalı Vegan Karnabahar yemeği tarifi     
Malzemeler
1 orta boy karnabahar
1 yemek kaşığı zeytinyağı (vegan değil-

seniz tereyağı)
1 su bardağı ince doğranmış soğan
4 diş sarımsak, ince ince kıyılmış
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü
1 çay kaşığı hindistan cevizi tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber 

Bir su bardağından iki parmak aşağısı 
vegan parmesan peyniri

Üstü için
Taze kekik yaprağı ya da toz kuru kekik

Fırını önceden 190 dereceye alın. Kar-
nabaharı küçük boyutlarda kesin ve bir 
tencerede buharlı bir sepet ile pişirin. 15 
dakika sonra yumuşayacak olan karnaba-
harı soğuması için bir kenara alın. Müm-

künse döküm yoksa yapışmaz bir tavada 
yüksek ısıda, yağı ısıtın ve doğradığınız 
soğanı yumuşayana kadar kavurun ve 
sarımsağı ekleyen, ısıyı düşürün mısır 
nişastasını ekleyin. 1 dakika pişirin. Bir 
yandan hindistan cevizi sütünü dökün ve 
sürekli karıştırın, tuz ve karabiberi ekleyin. 
Hazırladığınız sos karışımını karnabahar 
ile karıştırın ve fırına girebilecek bir kaba 
aktarın. Sonrasında üstüne peyniri ekleyin 
ve yaklaşık 12 dakika kadar pişirin.

MUTFAKTA YAŞAM | Sosyal medyada trend olan tarifler
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Karamelli patlamış mısır    
Malzemeler
1 çay bardağı mısır
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
2/3 su bardağı toz şeker
2/3 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı

Sıvı yağ, tuz ve mısırı bir tencereye alın, 
tencereyi sallayarak mısırı patlatın. Patla-
yan mısırları geniş bir tabağa alın. Karameli 
için şekeri bir tavaya alın, tavayı sallayarak 
pişirin. Erimeye başlayınca karıştırın, ta-
mamen eritin. Üzerine sütü dökün. Şeker 

sertleşecektir, korkmayın ve kısık ateşte 
yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Şeker 
tekrardan eriyince tereyağını ekleyin. Biraz 
daha karıştırıp onu da eritin. Ocaktan alıp 
10 dakika soğumasını bekleyin. Mısırların 
üzerine karameli döküp iyice karıştırın. 

Sosyal medyada trend olan tarifler | MUTFAKTA YAŞAM

Kavrulmuş mantar    
Malzemeler
1 paket mantar (istediğiniz türde mantar olabilir)
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı sirke
1 çay kaşığı karabiber, pul biber ve toz biber

Mantarları güzelce temizleyin. Geniş bir tavaya, 
yağı atın ve sarımsakları kokusu çıkana kadar 
pişirin. Ardından ince ince kestiğiniz mantarları 
atın ve renk alana kadar birkaç dakika pişirin. 
Sonrasında baharatları ekleyin ve sirkeyi ekleyin. 
Mantarların rengi koyulaşınca soğumaya alın. 
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Medeniyet zeytinyağını yeniden keşfediyor | MUTFAKTA YAŞAM

Batı ülkeleri çok uzun zamandır 
ayçiçeği veya kanola gibi 
bitkilerden elde ettikleri 
yağlarla beslenirken, bir 
süredir zeytinyağına ilgileri 
arttı. Medyada, Akdeniz 
bölgesinde yaşayan insanların 
sağlıklı yaşlanmalarına dair 
araştırmalar yer alırken bunun 
en önemli nedeni olarak da 
Akdeniz’de çok yoğun kullanılan 
zeytinyağı gösteriliyor. Türkiye 
de zeytinyağlı tarifl er konusunda 
en zengin ülkelerden biri ve bu 
değerli yağı harika bir lezzet 
şölenine çeviren tarifl erimize 
kimse karşı koyamıyor. İşte 
zeytinyağını masalarınıza 
taşıyacak hem çok lezzetli, hem 
de çok pratik tarifl er...

MEDENİYET 
ZEYTİNYAĞINI 
YENİDEN KEŞFEDİYOR

MUTFAKTA YAŞAM | Medeniyet zeytinyağını yeniden keşfediyor
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Medeniyet zeytinyağını yeniden keşfediyor | MUTFAKTA YAŞAM

Zeytinyağlı sebze kızartmaları
Zeytinyağını çok yüksek ısılarda kızart-

malar yapmak için kullanmak çok doğru 
değil ancak yine de sevdiğiniz sebzeleri 
kızartmak için onu kullanabilirsiniz. Ka-
bak, patlıcan, havuç, biber gibi sebzeleri 
öncelikle az miktarda suyla tencere veya 
bir buharlı pişiricide 10 dakika kadar 
pişirip yumuşattıktan sonra, orta ateş 
üzerinde, birkaç çorba kaşığı zeytinya-
ğı ile kızartabilirsiniz. Pişmiş sebzeler 
içindeki su kızarmış yağda patlayacağı 
için tavanın üzerine yağ sıçramasını en-
gelleyen bir tel filtre koymanızı tavsiye 
ederiz. Bu şekilde kızaran sebzeleri ise 
isterseniz baharatlayarak, isterseniz sa-
rımsaklı yoğurt gibi lezzetlerle beraber 
servis edebilirsiniz. Son derece pratik ve 
lezzetli bir tarif olarak masada ilk olarak 
tükenecek tabak olduğunu göreceksiniz.

Kereviz sapı atıştırması
Kerevizin sapı ABD’de çok popüler bir 

atıştırmalık ancak Türkiye’de maalesef 
çöpe atılan bir besin. Hatta Türkiye’de 
o kadar değer görmüyor ki, kereviz üre-
ticileri bu sap kısımlarını fazlalık ve çöp 
olarak görüp ya koparıp çöpe atabiliyor 
ya da yetiştirirken özen göstermiyor, 
parçalıyor, kırıyor, eziyor. Son yıllarda 
üreticiler kereviz sapı konusunda biraz 
bilinçlendiler ama hala yeterli değil. Eğer 
pazarda güzel, taze, temiz kereviz sapları 
bulursanız şanslısınız. Peki nasıl kullana-
caksınız? Kereviz saplarını elma sirkeli su 
içinde bekletip iyice temizleyin. İçi boş 
olan bu sapları içi açığa çıkacak şekilde 
ikiye kesip yıkarsanız daha sağlıklı olur. 
Ardından sapları zeytinyağı ve limonla 
marine edip çiğ olarak yiyebilirsiniz. Ya 
da isterseniz, fırında yüksek ateş altında 
10 dakika kadar pişirebilirsiniz. Kıvamı 
size kalmış. Dilerseniz diri bırakabilir, 
dilerseniz yumuşayana kadar bekleyebi-
lirsiniz dilerseniz, fırında yüksek ısıda 
kuruyup kıtır kıtır bir çereze dönüşmesini 
sağlayabilirsiniz. Bol lif kaynağı harika bir 
atıştırmalığınız oldu. Bu sapları limon, 
sarımsak, zeytinyağı, yoğurt ve mayonez 
ile oluşturup dilediğiniz gibi baharatla-
dığınız dipsosa batıra batıra yemeyi de 
denemelisiniz. 

Sarımsaklı zeytinyağı
Sarımsağı pek çok yemekte ve sosta 

kullanıyoruz. Yemeklerimize hem sağlık 
hem de lezzet katan bu mucizevi bitkiyi 
zeytinyağı ile beraber de kullanabilirsiniz. 
Ezilmiş beş altı diş veya damak tadınıza 

göre daha fazla sarımsağı bir 
şişe zeytinyağının içine atın 
ve bir gün bekletin. Ardın-
dan zeytinyağını karıştırıp 
sarımsak aromasının yağa 
iyice yayılmasını sağlayın 
ve bu karışımı tüm salata-
larınızda ve yemeklerinizde 
afiyetle kullanabilirsiniz. El-
bette yağı daha da tatlandır-
mak isterseniz, nane, kekik, 
kırmızıbiber, karabiber 
gibi baharatlarla da zen-
ginleştirebilirsiniz. 

Zeytinyağlı 
domates suyu
Şekerli içecekler-

den vazgeçmek için 
sağlıklı alternatifler 
arıyorsanız, tüm ev 
halkının çok hoşuna 
gidecek bir tarif olarak, 
domates suyunu deneye-
bilirsiniz. Domates suyu 
tek başına biraz ağır olacağı 
için herkesi tercih etmeyebi-
lir. Ama bir de şu tarifi dene-
yin… İki domatesi blender’dan 
geçirin. Domates telvesini iyice 
kaybolacak şekilde biraz uzun süre 
blender’ı çalıştırmanız gerekecek. Ardın-
dan bu karışıma yarım çay bardağı zey-
tinyağı, bir limonun suyu, nane, keyfinize 
göre kekik, karabiber, tuz ekleyin… Ve 
yeniden karıştırın. Karışım iyice homojen 
ve akışkan hale geldiğinde artık soğuk ve 
lezzetli içeceğiniz hazır. Buzdolabında iki 
gün kadar da saklayabilirsiniz. 

Ketojenik zeytinyağı
Zeytinyağını sadece yemek ve salatalarda 

kullanmanın dışında, doğrudan ketojenik 
diyetinizde düşük kalorili beslenme dö-
neminiz için bir besin kaynağına dönüş-
türebilirsiniz. Son yılların en popüler ve 
sağlıklı beslenme diyeti olarak öne çıkan 
ketojenik diyette sağlıklı yağları beslen-
menize yoğun olarak katıyorsunuz. Ge-
nellikle sabahları tereyağlı kahve ile güne 
başlayan ketojenik diyet taraftarları için bir 
alternatif de zeytinyağı sosu… Bu lezzetli 
sos için, yarım çay bardağı zeytinyağına 
çeyrek çay bardağı kadar limon suyu katıp 
bir tatlı kaşığı ile iyice karıştırmalısınız. 
Yağ ve limon suyu kısa sürede gevşek bir 
krema kıvamına gelecektir. Bu sosu sabah 
kahvaltısı niyetine kaşıklayıp içebilirsiniz. 
Veya içine nane ve az tuz da katmanız 

müm-
kün olabi-
lir. Eğer henüz 
doğrudan yağ tadına 
alışamadıysanız, bu baha-
ratlandırma işinizi biraz ko-
laylaştırabilir ama yine de 
altını çizelim, eğer ketojenik 
diyeti yaşamınıza adapte et-
tiyseniz, vücudunuz sürekli 
yağ tüketmek isteyeceği için 
lezzetli ve kaliteli bir soğuk 
sıkım sızma zeytinyağını 
kaşık kaşık yemek isteye-
ceksiniz. Tadı da sizi mest 
edecek. Ayrıca bu sos sizi 
akşam yemeğine kadar 
tok tutacak ve başka ka-
lori almadan tüm günü 
tamamlamanız mümkün 
olacak. Elbette ketojenik 
diyete başlamadan önce 
doktorunuza danışma-
nız gerektiğini unutma-
malısınız.
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Gözden kaçırmamanız gereken Webcam modelleri | OBJEKTİF

Bilgisayarımızda yerleşik 
olarak gelen kameralar, 
günlük iletişim ihtiyaçlarımız 
için yeterli gelebilir. Ancak 
daha yüksek kaliteli iletişim 
kurmak istediğimizde 
harici bir kamera 
satın alma gereği duyarız.

GÖZDEN 
KAÇIRMAMANIZ 
GEREKEN 
WEBCAM 
MODELLERİ

OBJEKTİF | Gözden kaçırmamanız gereken Webcam modelleri
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Gözden kaçırmamanız gereken Webcam modelleri | OBJEKTİF

M
asaüstü ya da dizüstü bilgisa-
yarlarımıza kolayca takabile-
ceğimiz ‘webcam’ adı verilen 
bu ürünler, kısa sürede kuru-

labiliyor ve hemen kullanıma hazır hale 
gelebiliyor.

Bu kameralar, masaüstü bilgisayarını-
zın monitörünün üzerine ya da dizüstü 
bilgisayarınızın ekranının hemen üzerine 
kolayca sabitlenebilecek şekilde üretiliyor. 
Kameranın görüş açısı ise istenildiği gibi 
ayarlanabiliyor.

Bazı modeller sizi görüşmeleriniz sıra-
sında takip ederek, her zaman görüntünün 
odak noktasında kalmanızı sağlıyor. Bu 
kameraların farklı marka ve modellerde, 
farklı yeteneklerde çok sayıda alternatifi 
bulunuyor.

Uzaktan çalışma, video konferans, 
uzaktan eğitim ya da internetten canlı 
yayın gibi farklı amaçlarla kullanılabi-
len bu web kameralardan satın almayı 
düşünenlere yardımcı olmak amacıyla 
en popüler modelleri listeledik.

Logitech Brio 4K Yayıncı 
Webcam
İnternet yayıncıları ve profesyonel ça-

lışanlar için üst seviye bir kamera olan 
Logitech firmasının Brio Stream adlı ürü-
nü, 4K görüntü kalitesi sunmasıyla dikkat 
çekiyor. Otomatik gürültü engelleme ve 
otomatik ortam ışığı ayarlama özelliğine 
sahip olan Logitech Brio Stream, Logi 
Tune uygulamasıyla fitre seçenekleri ve 
üç farklı görüntüleme alanı gibi gelişmiş 
özellikler sunuyor. Ürünü iş amaçlı kulla-
nanlar, takvim ve Logi Dock entegrasyonu 
sayesinde görüntülü toplantıları daha 
kolay takip edebiliyor.

Microsoft LifeCam Cinema 
Webcam
Bir başka alternatif de Microsoft firma-

sının ClearFrame görüntü işleme tekno-
lojisine sahip LifeCam Cinema adlı web 
kamerası. 720p sensör ile saniyede 30 
kareye varan hızla gerçek yüksek çözü-
nürlüklü (HD) kalitede video kaydeden 
ürün, görüntü ve ses kalitesi olarak tat-
min edici sonuçlar veriyor. Görüntüleri 
keskinleştiren özel bir teknolojiye sahip 
olan ürün, gürültü önleyici mikrofon 
özelliğiyle de görüntülü görüşmelerinizde 
çevredeki seslerin karşı tarafa gitmesini 
engelleyerek daha sağlıklı iletişim kur-
manızı sağlıyor.

DEXIM V28 1080P Webcam
1080P (Full HD) görüntü kaydeden 

DEXIM firmasının V28 model web ka-
merası, bu kategoride öne çıkan 

ürünlerden biri. Uzaktan eği-
tim, görüntülü görüşme ve 
iş amaçlı toplantılarda ra-
hatlıkla kullanılabilecek 
olan DEXIM V28 web ka-

merasında dahili mikrofon 

bulunuyor. Dolayısıyla görüşmelerinizi 
gerçekleştirmek için ayrıca bir mikrofon 
satın almak zorunda değilsiniz. DEXIM 
V28 web kamerası, düşük ışık koşulların-
da bile tatmin edici seviyede performans 
verebiliyor.

A4 TECH PK-910H WebCam
Listeme aldığım son ürün ise A4 TECH 

firmasının PK-910H model web kamerası. 
1080p (Full HD) görüntü kaydeden ürün, 
dahili mikrofonu sayesinde görüşmeleri-
nizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebil-
menizi sağlıyor. 2 adet eklem noktası ile 
360 derece dönebilme, otomatik fokus, 
otomatik beyaz ayarı özellikleri bulunan 
üründe lensin yansıma engelleyici malze-
meyle kaplanmış olması dikkat çekiyor. 
A4 TECH PK-910H webcam, düşük ışık 
koşullarında bile iyi sonuçlar veren, dik-
kate değer bir ürün.

Tüm bu modelleri ve daha fazlasını 
MediaMarkt’ın mobil uygulamasından, 
web sitesinden ya da fiziksel mağazala-
rından detaylı bir şekilde inceleyip satın 
alabilirsiniz!

OBJEKTİF | Gözden kaçırmamanız gereken Webcam modelleri
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Hem DSLR hem de aynasız fotoğraf makinesi 
kullanıcıları için ekipman temizliği oldukça 
önemli. Özellikle objektifte ya da sensörde 
biriken tozlar, kaliteli fotoğraf çekmenizin 

önündeki en büyük engellerden biri. Objektif 
önünde biriken tozlar ve oluşan lekelerde 

çektiğiniz fotoğraf ve videolarda da lekelere 
neden olabilir. Bu anlamda DSLR ve aynasız 

makinelerin objektif, gövde ve sensörlerini 
belirli zamanlarda temizlemekte fayda var. 

FOTOĞRAF 
MAKİNELERİ İÇİN 
BAHAR TEMİZLİĞİ 

ZAMANI

Fotoğraf makineleri için bahar temizliği zamanı | OBJEKTİFOBJEKTİF | Fotoğraf makineleri için bahar temizliği zamanı
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zilmeye neden olabilir. 
Objektif temizliğinde daha sonra ise 

özel lens solüsyonu kullanmanız gere-
kiyor. Bu solüsyonlar lensler için özel 
olarak üretildiği için farklı kimyasalları 
kullanmak objektifinize zarar verebilir. 
Bu solüsyonu lensinize çok az döktükten 
sonra mikrofiber cam bezi ile objektif ön 

ve arka camı temizleyebilirsiniz. 
Objektif temizliğinde mikrofiber tarzı 

bezlerin tercih edilmesi önemli. Ancak 
özellikle gözlük camı için kullanılan te-
mizleme bezleri çok daha iyi bir temizlik 
sağlayabiliyor. 

Kısacası kullandığınız bezin toz ve leke 
bırakmayan bir yapıda olması gerekiyor. 

Yine bunun için lens temizleme kitlerin-
de yer alan lens temizleme kâğıtlarını da 
kullanmanız mümkün. 

Bu temizleme kitinin diğer bir önemli 
parçası ise lens kalemleri. Eğer bir lens 
kaleminiz varsa mikro fiber bez ve lens 
kâğıdına göre çok daha etkili bir temizlik 
yapmanız mümkün. 

Fotoğraf makineleri için bahar temizliği zamanı | OBJEKTİF

Objektif temizliğinde dikkat 
edilmesi gerekenler
Oldukça hassas olan objektif temizliği 

için bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. 
Öncelikle DSLR ya da aynasız makineler 
gövdeden ayrılabilen objektiflere sahipler. 
Objektifler ışığın görüntüye dönüşmesinde 
fotoğraf makinesinin en kritik parçaların-

dan biri. Özellikle objektif temizliğinde 
çekim yaparken alelade bir bezle ya da 
kıyafetle temizlik yapmak objektifin çi-
zilmesine neden olabilir.

Objektif temizliğine başlarken kaliteli 
bir samur fırça ile kenarlarda ve objektif 
üzerinde yer alan tozları almanız gerekiyor. 
Bunun için profesyonel objektif temizleme 

fırçaları da kullanılabilir. 
Özel bir kimyasalla kaplı olan bu fırçalar 

özellikle büyük objektiflerin temizliğinde 
kullanılıyor. Yine çok tozlu çekimler son-
rasında da objektif temizliğinde bezden 
önce samur fırça kullanmanız da fayda 
var. Özellikle tozlar arasında yer alan 
görülmeyen parçalar, objektifinizde çi-
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Sensör temizliği
Hem DSLR hem de aynasız fotoğraf 

makineleri için en kritik alan ise sensör 
temizliği. Bu anlamda da sensör temizliği 
için üretilen özel bir solüsyona ve sensör 
temizleme spatulasına ihtiyacınız var. 
Burada karşımıza çıkan sensör sıvısının 
objektif ve gövde temizliğinde kullanılan 

sıvıdan farklı olduğunu hatırlatalım.  
Sensör temizliğinde dikkat edilmesi ge-

reken en önemli detay ise spatula boyutu. 
Sensör boyutunuza göre kullanmanız ge-
reken spatula da farklılık gösteriyor. Eğer 
doğru boyutta bir temizleme spatulasına 
sahipseniz, spatulanıza birkaç damla 
sensör temizleme sıvısı dökmeniz yeterli. 

Bu arada temizlik için makinenizi sen-
sör temizleme moduna almanız gerekiyor. 
Böylece perdeyi kapatan perde mekanizması 
da kalkacaktır. Sensör temizliğinde maki-
nenizin bu anlamda açık olması ve şarjının 
tam olması önemli. Eğer temizlik sırasında 
perde kapanırsa perde ve sensör arasında 
sıkışan spatula sensöre zarar verebilir. 

Fotoğraf makineleri için bahar temizliği zamanı | OBJEKTİF

Gövde temizliğinde dikkat 
edilmesi gerekenler
Gövde, DSLR fotoğraf makinelerinin 

en çok toz tutan parçaları arasında yer 
alıyor. Bazı fotoğraf makineleri bu tozun 
atılması için özel bir titreşim motoruna 
sahip. Eğer makinenizde böyle bir özellik 
varsa gövdeyi aşağıya tutup bu tozların 
ayna bölgesinden uzaklaşmasını sağla-
manız mümkün. 

Gövde temizliğinde banyo gibi tozun çok 

daha az olduğu mekânları tercih etmeniz-
de fayda var. Böylece temizlik yaparken 
parçalar yeniden toza bürünmeyecektir. 
Gövde kısmında yer alan gösterge ve LCD 
ekranları solüsyon ve mikrofiber bezle 
temizleyebilirsiniz. 

DSLR makineler de ise ayna kısmına 
hiçbir şekilde kimyasal bir müdahalede 
bulunmamanız gerekiyor. Bu alanın te-
mizliği için ise özel bir fotoğraf makinesi 
temizleme pompasına sahip olmanız ge-

rekiyor. Bu pompa ayna bölümünde yer 
alan tozları hava yoluyla aşağı itmenizi 
sağlayacak. Bunun için ise makinenin göv-
desini aşağıya doğru tutmanız gerekiyor. 

Ancak hava pompasını kullanırken sen-
sör kısmının kapalı olmasında fayda var. 
Pompalar toz temizliği için iyi bir çözüm 
olsa da bazı modellerde sensörde tozun 
birikmesine neden olabilir. Bu anlamda 
DSLR makinelerde perde mekanizması-
nın bu temizlikte kapalı olması önemli. 
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İranlı bir yönetmen ve senarist olan Asgar 
Farhadi, insana ve aile içi çatışmalara 

odaklanan samimi, bir o kadar da 
dokunaklı hikayeleriyle hafızalarımızda 

yer ediyor. Anlattığı hikayeler ile tüm 
dünyadan övgüler toplayan Farhadi, Time 

dergisine göre dünyanın en etkili 100 
insanından bir tanesi…

İRAN’DAN OSCAR’A 
UZANAN YÖNETMEN:

ASGAR FARHADI 

Asgar Farhadi | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Asgar Farhadi 
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H
er sayımızda olduğu gibi bu ay da 
sizlere dünyaca ünlü bir yönet-
menin hayat hikayesini ve sine-
matografisini anlatıyoruz. Mart 

sayısının konuğu ise, coğrafi ve kültürel 
olarak aslında çok da uzak olmadığımız, 
sınır komşumuz olan İran’dan çıkmış, 
Asgar Farhadi…

İran’ın İsfahan Eyaleti’nde, Homayoon 
Shahr adlı bir şehirde dünyaya gelen As-
gar Farhadi, çok erken yaşlarda sinema 
kariyerine adım attı. İran Genç Sinema 
Derneği’nde çok sayıda 8 mm ve 16 mm’lik 
kısa filmler çeken yönetmen; aynı zaman-
da şu anda pek bilinmese de televizyon 
dizileri de çekti. Kariyer basamaklarını 
adım adım tırmanan yönetmen, ilk büyük 
çıkışını 2009 yılında gerçekleştirdiğinde, 
artık tüm dünya onu tanıyordu.

Elly Hakkında (2009), Farhadi’nin si-
nematik dilini oturttuğu ve izleyicilerine 
benimsettiği filmi oldu. İran’da orta sınıf 

ilişkileri konu alan yapım, 59. Berlin Film 
Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülü alma-
sını sağladı. Dönemin pek çok eleştirmeni, 
filmi bir başyapıt olarak nitelendirdi.

Artık tüm dünya onu tanıyor: 
Bir Ayrılık (2011)
Elly Hakkında’dan sonra kariyerinde üç 

yıllık bir boşluk yaratan Asgar Farhadi, 
pek çok kişi için yönetmenin en önemli 
filmi olan Bir Ayrılık ile geri döndü. Dün-
ya prömiyerini Tahran’da gerçekleştiren 
yapım, kısa sürede tüm dünyaya yapıldı. 
Berlin’de Altın Ayı alan film, Oscar’dan 
da eli boş dönmedi ve En İyi Yabancı Film 
seçildi. Boşanmak üzere olan bir çiftin 
duygu dolu öyküsünü mercek altına alan 
yapım, finansal anlamda da Farhadi’ye 
pek çok özgürlüğün kapısını açtı.

2013 yılında Geçmiş filmiyle gündeme 
gelen Farhadi, böylelikle ilk defa Fransıca 
bir hikayeyle seyirci karşısına çıktı. Açılışını 

Cannes Film Festivali’nde yapan film, kü-
resel anlamda övgü dolu eleştiriler topladı. 
Bir sonraki filmi Satıcı (2016), yönetmene 
En İyi Yabancı Film Oscar’ı kazandırdı.

Javier Bardem ve 
Penelope Cruz, Farhadi için 
bir araya geldi
Artık ünlü yıldızlarla çalışmaya başlayan 

Farhadi, Herkes Biliyor (2018) filminde 
Javier Bardem ve Penelope Cruz’u baş-
rollerinde ağırladı. İber Yarımadası’nda 
çektiği bu filmle yönetmen, çocukları ve 
eşiyle beraber Buenos Aires’te yaşayan 
Larua isimli bir kadının hikayesini masaya 
yatırdı. Yönetmenin artık herkes tarafın-
dan kabul edilen tarzı, burada da kendini 
belli etti. Aile bağları ve ahlaki tercihler, 
filmin ana motiflerinden bazıları oldu.

“İran sinemasının temsilcisi”
Son olarak Asgar Farhadi, dokuzuncu 

uzun metrajlı filmi Kahraman ile 2021 
yılında hayranlarıyla buluştu. İran’ın 
Şiraz kentinde çekilen filmde yönetmen, 
borçları yüzünden hapse mahkum edilen 
bir adamın öyküsünü anlattı. Bu film ile 
Farhadi, Akademi Ödülleri’nde “İran 
sinemasının temsilcisi” olarak tanıtıldı.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu 
gibi Türkiye’de de fazla sayıda hayranı 
bulunan Asgar Farhadi, sosyal ve sınıf 
yapılarını konu alan hikayeleriyle insanları 
etkilemeye devam ediyor. 49 yaşındaki 
yönetmen, Time dergisine göre dünya-
nın en etkili 100 insanından biri olarak 
kabul görüyor.

BİR AYRILIK

HERKES BİLİYOR

Asgar Farhadi | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Asgar Farhadi 
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Steve Jobs’un Nisan 2010 yılında tanıttığı ilk iPad modeli 
sonrası teknoloji dünyası tablet adını verdiğimiz yeni bir 

akıllı cihazla karşı karşıya kaldı. Özellikle 2010-2016 arası 
büyük bir pazara sahip olan tabletler daha sonradan 

ilginç bir şekilde kan kaybetmeye başladı. Bunun temel 
sebeplerinden biri ise özellikle Android tablet piyasasının 
fazlasıyla karmaşık hale gelmesiydi. Tüm bu karmaşadan 

ders alan tabletler, pandemi sürecinde küllerinden doğdu. 
Hem öğrencilerin ihtiyaçlarına koşan bu mobil cihazlar aynı 

zamanda dizi maratoncularının da radarına girmeye başladı. 
Her ne kadar akıllı telefonlar dizi izlemek için yeterli olsa da 

çok daha büyük bir ekranda dizi keyfi  yapmak isteyenler için 
tabletler ideal boyutlarda. Sizler için iyi bir dizi ve fi lm keyfi  

için 10 inç boyutlarında beş tableti bir araya getirdik. 

DİZİ 
MARATONCULARI İÇİN 

EN İYİ TABLETLER

APPLE iPAD Mini
Maratoncular için en ideal tablet cihazlarından 

bir tanesi de Apple’ın iPad Mini’si! 8.3 inçlik 
Liquid Retina ekranıyla dikkat çeken cihaz, 
yalnızca seyir keyfinize değil, bir tabletten 

beklediğiniz hemen her şeye de sahip. Çizim 
yapmaktan oyun keyfine, bu tablet pek çok 

ihtiyaç için akla gelen ilk tercihlerden bir tanesi.

Dizi maratoncuları için en iyi tabletler | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Dizi maratoncuları için en iyi tabletler
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Dizi maratoncuları için en iyi tabletler | SES VE GÖRÜNTÜ

Fiyat performans canavarı: 
TCL TAB 10 FHD 
TCL, özellikle kendi panelini üretebilen nadir 

teknoloji firmalarından biri. Bu özelliği sayesinde 
çok daha uygun fiyatlı modeller üreten firma, TCL 
TAB 10 FHD modeli ile hem öğrencilere hem de 
dizi izleyicilerine hitap eden bir fiyat segmentinde. 

TCL’nin kaliteli bir panel üreticisi olması, TCL 
TAB 10 FHD modelinin de çok daha üst modellerde 
karşımıza çıkan 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde 
10.1 inçlik ekrana sahip. 

Ekran konusunda tabletin en büyük avantajlarından 
birisi ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip olması. 
Bu sertifika ile TCL TAB 10 FHD ekranı göz koru-
ma modunda, mavi ışığın zararlı etkilerini azaltma 
özelliğine sahip olduğunu da belgeliyor. Özellikle 
uzun saatler film ve dizi izleyip tüm bölümleri bir 
gecede bitirmeye çalışan dizi tutkunları için ideal 
bir tablet var karşımızda.

Adından da anlaşılacağı gibi FHD çözünürlüğe 
sahip olan tablet, aynı zamanda Gorilla Glass ko-
rumasına sahip. Aynı ailenin online eğitim odaklı 
versiyonuna 10s’e nazaran, karşımızda film izlemek 
için çok daha yetenekli bir tablet var. 

Sekiz çekirdekli 2 GHz hızında çalışan MediaTek 
MT8768E işlemcisi kullanan tablet, bu işlemciye 
sahip orta seviye tabletlere göre oldukça uygun bir 
fiyat ile karşımıza çıkıyor. 

Tabletin ağırlığı ise 450 gr gibi ortalama bir seviyede. 
Tabletin 5500 mAh gücündeki pili de uzun süre şarja 
takmadan dizi izlemenize izin verecek büyüklükte. 

SES VE GÖRÜNTÜ | Dizi maratoncuları için en iyi tabletler
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LENOVO TAB M10 HD 10.1”
Lenovo’nun uygun fiyatlı tableti, dizi ve 

film keyfi yaparken iyi bir dev ekran dene-
yimi yaşamak isteyen kullanıcılara hitap 
ediyor. Ekran tarafında TDDI dediğimiz 
dokunmatik alam ve ekran entagrasyonuna 
sahip olan model bu anlamda çok daha 
başarılı bir dokunmatik arayüz deneyimi 

sunuyor. Android 10 kurulu gelen tablet, 
sekiz çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan 
MediaTek Helio P22T işlemcisine sahip. Bu 
işlemci genel anlamda Lenovo tabletlerde 
kullanılıyor. Batarya tarafında ise dizi 
severleri üzmeyecek 5.000 mAh gücünde 
batarya karşımıza çıkıyor. 

Ekran çözünürlüğü anlamında ise TAB 
M10, adından da anlaşılacağı üzere HD 
çözünürlüğe sahip. Bu anlamda ekran 
çözünürlüğü 1280 x 800 seviyesinde. Dizi 
içerikleri ekran çözünürlüğüne çok önem 
vermeyenler ve uygun fiyatlı bir model ara-
yanlar için Lenovo TAB M10 iyi bir seçenek. 

SAMSUNG Galaxy 
Tab A8
Samsung’un uygun fiyatlı 

Android tablet arayan kulla-
nıcılar için ürettiği tablet, 10.5 
inçlik ekranıyla tavsiye ettiği-
miz en büyük ekranlı tablet.  
Tablet 1920 x 1200 çözünür-
lüğünde Full HD Plus TFT 
ekranla karşımıza çıkıyor. 

Tabletin belki de en önemli 
özelliği ise 7.000 mAh büyük-
lüğünde ki bataryası. Soluksuz 
bir dizi maratonu yapmak için 
oldukça ideal olan bu batarya, 
hiç şarj olmadan gün boyu 
kullanım imkanı tanıyor. 

Samsung, işlemci tarafında 
ise giriş ve orta seviye tab-
let modellerinde kullandığı 
Unisoc T618 işlemcisine yer 
veriyor. İşlemci 12 nm mi-
mariye sahip, sekiz çekirdekli 
ve 2 GHz hızında çalışıyor. 
Android 11 ile gelen tablet 
One UI 3.1 arayüzüne sahip. 
Bu da tabletin çok daha stabil 
çalışmasını sağlıyor.

SES VE GÖRÜNTÜ | Dizi maratoncuları için en iyi tabletler

HUAWEI Matepad T 10S 10.1”
Huawei, belki de uzaktan eğitim alan öğrenciler için en ideal tablet seçenekle-

rine sahip. Ancak firmanın tabletleri aynı zamanda dizi tutkunlarına da hitap 
ediyor. Bu tablet 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip 10.1 inç büyüklüğe sahip IPS 
ekranla karşımıza çıkıyor. Ekran tarafında oldukça tatmin edici olan model, 
işlemci tarafında da rakiplerinin bir adım önünde. 

Huawei Matepad 10S modeli, firmanın orta seviye telefonlarında da 
kullandığı sekiz çekirdekli Kirin 710A işlemcisine sahip. Bu anlamda 
sekiz çekirdekli işlemci 2 GHz işlem gücüne sahip. Tablet batarya 
tarafında ise 5100 mAh gücünde ki bataryası ile dizi severleri üz-
meyecek bir güce sahip. 

APPLE iPad WI-FI 64GB
Tablet piyasasının kurucusu ve hali hazır-

da lideri olan iPad olmadan bir tablet listesi 
yapmak olmaz. Her ne kadar iPad modelleri 
fiyat açısından rakiplerinin çok üstünde olsa 
da dizi maratonu yapmak ve iyi bir ses ve 
görüntü deneyimi ile karşı karşıya kalmak 
için iPad en ideal seçenekler arasında. 

iPad’in 9. Nesil tableti olan cihaz, 10.2 
inç büyüklüğünde Retina özellikli IPS 
ekranla karşımıza çıkıyor. Özellikle 
Retina ekran özelliği, dizi izlemeyi çok 
daha keyifli hale getiriyor. Apple eko-
sisteminde yer alan tüm modellerde 
olduğu gibi 9. Nesil iPad’de iyi bir 
ses deneyimi sunuyor. 

İşlemci tarafında ise A13 Bionic 
çip karşımıza çıkıyor. Bu işlemci 
altı çekirdekli yapıda ve 2.65 GHz 
gücünde. Bildiğiniz gibi işlemci 
iPhone 11 serisinde karşımıza 
çıktı. Kısacası dizi maratonu 
yapmanın dışında da iyi bir 
tablete ihtiyacınız varsa iPad 
9. Nesil oldukça iyi bir tercih. 

Dizi maratoncuları için en iyi tabletler | SES VE GÖRÜNTÜ
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CHROMEBOOK MU 
WINDOWS DİZÜSTÜ 

BİLGİSAYAR MI?
Chromebook’lar, çoğunlukla eğitim amaçlı olmak üzere 

dizüstü bilgisayar pazarında büyük ilgi görüyor. Google’ın 
hafi f işletim sistemi, Windows kadar özellik sunmuyor, 

ancak özellikle bütçe dostu donanımıyla, bazı baş 
ağrılarını da ortadan kaldırıyor.

Ancak bazı durumlarda ise bir Chromebook satın almak 
o cihaza boş yere para ödemekten farksız. Özellikle 
özel bir program veya oyun oynuyorsanız, Chrome 

OS size Windows’daki esnekliği sunmayacak. Üstelik 
bazı Chromebook’lar, Windows yüklü gelen dizüstü 

bilgisayarlardan bile daha pahalı.

Chromebook mu Windows dizüstü bilgisayar mı? | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Chromebook mu Windows dizüstü bilgisayar mı?
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G
oogle, Chrome OS’yi birkaç 
yıl içinde geliştirdi ve artık 
kullanımı oldukça iyi. Hafif, 
tamamen bir web tarayıcısıyla 

iş yapabilir ve mevcut birçok Chrome-
book’ta Google Play Store’u kullanıp 
Android uygulamalarını yükleyebi-
lirsiniz.

Chromebook için güçlü durum, iyi 
bir dizüstü bilgisayarda mümkün ol-
duğunca az harcama yapmak istediği-
nizde ve kullanım durumunuz oldukça 
hafifse, çok fazla web kullanımı içeri-
yorsa ortaya çıkıyor. Android ve web 
uygulamaları günümüzde size çok yol 
kat edebilir, ancak herhangi bir eski 
yazılım desteğine veya Photoshop gibi 

uygulamalara ihtiyacınız varsa, Chro-
mebook ile hedeflerinize varamazsınız.

Chromebook’un gerçek gücü bütçe 
kategorisidir. 500 dolar veya daha fazla 
bütçeniz varsa, Windows 10 dizüstü 
bilgisayar almak kesinlikle daha iyi bir 
seçenek. Ancak 300 doların altında bir 
fiyata iyi bir Chromebook alabilirsiniz. 
Acer Chromebook 14, 4 GB RAM ve 
gerçekten güzel bir 1080p IPS ekrana 
sahip. Bunların hiçbiri, benzer fiyatlı 
bir Windows 10 dizüstü bilgisayarda 
yüksek ihtimalle bulunmayabilir.

Sonuç olarak, satın almanız gereken 
kesin bir doğru ya da yanlış cevap yok, 
çünkü Chromebook’larda da Windows 
dizüstü bilgisayarlarda da diğerini satın 

almak için zorlayıcı bir durum bulunu-
yor. Gerçekten kısıtlı bir bütçeniz varsa 
veya zamanınızın çoğunu hafif işler 
veya web’de gezinmekle geçiriyorsanız, 
Chromebook’ta iyi donanıma ve hari-
ka pil ömrüne sahip oldukça güzel bir 
dizüstü bilgisayar alabilirsiniz.

Bu kullanım alanı, eğitim amaçlı ve 
çocuklara vermek için popüler hale 
gelmelerinin bir parçası. Ancak, web 
veya Android uygulamalarının aksine 
uzaktan yoğun veya gerçek yazılım ge-
rektiren herhangi bir uğraşınız varsa 
Windows 10/11 en net tercih olmalıdır. 
Chrome OS uzun bir yol kat etmiş 
olabilir, ancak bazı durumlarda hala 
çok sınırlayıcı.

Chromebook mu Windows dizüstü bilgisayar mı? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

ACER TravelMate P2 
Dizüstü bilgisayar tercihinizi Windows 
10 işletim sistemli bir modelden yana 
kullanıyorsanız, Acer’ın bu konuda iyi 
bir seçeneği mevcut. NVIDIA GeForce 
MX330 ekran kartına sahip bu laptop, 
ofis dışında çalışanlar için başarılı bir 
performans ortaya koyuyor. 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Chromebook mu Windows dizüstü bilgisayar mı?
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Yeni başlayanlar için Web 3.0 teknolojisi | BİLGİSAYAR DÜNYASI

YENİ 
BAŞLAYANLAR İÇİN 
WEB 3.0 TEKNOLOJİSİ
Web3 teknolojisinin interneti tamamen değiştireceği, artık hiç 
bir şeyin eskisi gibi olmayacağı yönündeki haberler havalarda 
uçuşuyor.  Kripto paralar, NFT’ler ve Metaverse  hakkındaki 
son zamanların popüler konuları yüzünden, Web3 terimi de 
daha fazla dikkat çekmeye başladı. Web3, son zamanların 
popüler terimleri ile çok fazla içli dışlı olsa da, geleceğin yeni 
web standardı olarak tanımlanan bu teknolojide, sadece 
maymun JPG’leri veya kripto madenciliğinden çok daha fazlası 
bulunuyor.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Yeni başlayanlar için Web 3.0 teknolojisi
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Yeni başlayanlar için Web 3.0 teknolojisi | BİLGİSAYAR DÜNYASI

şirketler, reklam satmak ve platformdaki 
içerikleri uygun gördükleri şekilde kont-
rol etmek için verileri toplayabiliyorlar.

Web 3.0, gizlilik ve anonimliğe saygı 
gösterirken, herkesin kolayca erişebileceği, 
merkezi olmayan bir internet ortamı oluş-
turarak, Web 1.0 ve Web 2.0’da bulunan 
sorunları çözmeyi amaçlıyor.

Peki, Web 3.0 bizi daha açık, eşitlikçi ve 
merkezi olmayan internete nasıl götürecek?

Web3.0 teknolojisi nasıl 
çalışıyor?
Günümüzün çoğu teknolojik trendinde 

olduğu gibi, Web 3.0 vizyonu da blok zin-
ciri teknolojisine dayanıyor. Blok zinciri, 

temelde karşılıklı eşler arası bağlantılar 
üzerine kurulmuş, merkezi olmayan bir 
iletişim ağıdır.  Ağdaki her cihaz, ağda 
gerçekleşen hesaplama ve iletişimin küçük 
bir bölümünü yöneterek, sunucusuz bir 
çevrimiçi ağ oluşturuyor.

Web 3.0 teknolojisinde, web sitelerinin 
barındırıldığı bir sunucuya bağlanmak 

W
eb3 ve ilgili teknolojiler hak-
kında çok fazla uydurma haber 
dolaşıyor. Bunlardan bir kıs-
mı ”gerçek olmayacak kadar 

iyi” kategorisinde yer alıyor. Basit olarak, 
Web3 teknolojisinde, internete bağlanma 
ve iletişim kurma şeklimizde önemli de-
ğişikliklerin yapılması amaçlanıyor.

Web 3.0’a gelene kadar Web 2.0 ve Web 
1.0 gibi internet teknolojileri kullanılı-
yordu. Peki, Web 1.0 ve Web 2.0 da neler 
oluyordu? Web 1.0’da  internet kullanı-
cıları web ortamındaki içerikleri sadece 
okuyabiliyor ve herhangi bir etkileşimde 
bulunamıyordu. Bu sorunu WEB 2.0 çöz-
dü ama bu kez de içerikler bir merkezde 

toplanıyor. Web 2.0’da içeriklerin çok 
büyük bir kısmı büyük şirketlerin sunu-
cularında barındırılıyor ve herhangi bir 
sorun durumunda tamamen ilgili şirketin 
inisiyatifine bağımlılık söz konusu oluyor. 
Bu platformların çökmesi durumunda 
verilere erişilemiyor.

Web 2.0’da içerikleri barındıran büyük 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Yeni başlayanlar için Web 3.0 teknolojisi
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yerine, her kullanıcının bilgisayarı verinin 
bir kısmını kendi üzerinde barındırıyor. 
Bu durum, küresel ölçekte uygulandığın-
da, teorik olarak merkezi sunuculara olan 
ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracağını 
söylenebilir.

En iddialı Web3 projesi ”Metaverse” 
konsepti olarak öne çıkıyor. Meta orta-
mı, kullanıcıların çevrimiçi içerikle ve 
birbirleriyle gerçek zamanlı, genellikle 
VR (sanal gerçeklik) ve/veya AR (artırıl-
mış gerçeklik) ortamlarda,  görünürde 
etkileşime girdiği sanal bir alan olarak 
tasarlanıyor.  Metaverse fikri, bilimkurgu 

filmlerde onlarca yıldır işlenmekle birlikte, 
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’den 
büyük destek alıyor. Firma, ismini bile 
Meta olarak değiştirmiş durumda. Me-
taverse konusunda sadece Meta firması 
değil, bu teknolojideki büyük potansiyeli 
gören büyük firmalar da konu üzerinde 
yeni içerikler üretiyorlar.

Web 3.0 teknolojisinin sahip olduğu 
potansiyeli şuan kimse tam olarak tahmin 
edememekle birlikte, tıpkı, Blokchain tek-
nolojisinin başlangıçta devasa, sunucusuz 
bir ağa bağlanarak merkezi olmayan bir 
” dünya bilgisayarı” yaratmanın bir yolu 

olarak düşünülse de, günümüzde çoğun-
lukla kripto para ve NFT işlemlerinde 
daha fazla kullanıldığından yola çıkarak, 
Web 3.0 dünyasını da önce biraz yaşamak 
gerektiğini düşünüyorum. Bu platformun 
içine girdikten sonra eminim düşünül-
düğünden daha fazla potansiyele sahip 
olduğu anlaşılacaktır.

Sonuç olarak söyleyecek olursak, blok 
zinciri, NFT, kripto ve hatta Metaverse 
yavaş yavaş her gün kullandığımız tarayı-
cılara, uygulamalara ve cihazlara giriyor.  
Bu teknolojilerin kullanımı arttıkça, Web 
3.0 çağına da daha fazla girmiş olacağız.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Yeni başlayanlar için Web 3.0 teknolojisi
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KAHKAHALARLA 
GÜLECEĞİNİZ 

ESKİMEYEN 
SİT-COM DİZİLERİ

Hemen herkes televizyonda ya da dijital 
platformlarda, güçlü hikayeleriyle kendilerini etkisi 

altına alacak epik yapımları izlemeyi sever. Ancak 
bazen, ihtiyaç duyulan tek şey samimi ve sıcak 

hikayeler seyretmektir. İşte tam da bu noktada, 
sitcom dizileri devreye girer…

Kahkahalarla güleceğiniz eskimeyen sit-com dizileri | EĞLENCE DÜNYASI

SAMSUNG 55’’ Neo QLED TV
En sevdiğiniz sitcom dizilerinde size eşlik 
edecek yüksek çözünürlüklü, kaliteli bir 

televizyona ihtiyacınız olabilir. Samsung’un 
Tizen işletim sistemli bu akıllı televizyonu, 

55 inç boyutu ve LED ekranıyla sizlere 
keyifli bir sinematik deneyim sunuyor.

EĞLENCE DÜNYASI | Kahkahalarla güleceğiniz eskimeyen sit-com dizileri
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

S
ıcacık çayınız veya kahveniz 
ile kanepede kıvrılıp içten bir 
hikaye izlemek istiyorsanız, 
sitcomlar gayet iyi bir seçenek 

olacaktır. Bölüm süreleri genellikle kısa 
olan bu yapımlar, hem keyif li vakit 

geçirmenize hem de başka arkadaşlık-
lar, başka dünyalar tanımanıza imkan 
sağlar. Sizler için birbirinden eğlenceli, 
birbirinden komik sitcom dizilerini 
bir araya getirdik. Sıcak içeceğiniz ve 
patlamış mısırınız hazırsa, başlayalım!

Seinfeld
Ünlü komedyen Jerry Seinfeld’in yazdığı 

(Larry David ile birlikte), başrolünü oynadığı 
ve aynı zamanda kendi hayatını anlatan Sein-
feld dizisi, Amerikan sitcom geleneğinin yapı 
taşları arasında kabul ediliyor. 9 sezon 180 bö-
lümden oluşan dizi, New York’un olağanüstü 
atmosferinde “hiçbir şey hakkında” hikayeler 
anlatıyor. Gündelik hayatta karşılaştığımız basit 
ve sıradan olaylar, Seinfeld’de eğlenceli ve her-
kesi kıskandıracak sıcacık anılara dönüşüyor.

The Office
Mockumentary tarzını birçok insan ile ilk defa tanıştıran The Office, kurma-

ca bir belgesel yapısı taşıyor. Ricky Gervais’in de yapımcıları arasında olduğu 
dizi, Dunder Mifflin adlı bir kağıt şirketinin Scranton şubesi ofisinde yaşanan 
kahkaha dolu olayları konu alıyor. Dizinin başrolünde ünlü komedyen Steve 
Carell, efsanevi Michael Scott karakterine hayat veriyor.

Friends
Tüm zamanların en iyi sitcom dizileri 

arasında kabul edilen Friends, Man-
hattan’da yaşayan bir grup arkadaşın 
hayatına odaklanıyor. Pek çok insanın 
hayalindeki türden bir arkadaşlığı mer-
cek altına alan bu yapım, 10 sezon ve 237 
bölümlük devasa bir külliyattan oluşu-
yor. Dizinin başrollerinde ise Jennifer 
Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, 
Matt LeBlanc, Matthew Langford Perry 
ve David Schwimmer yer alıyor.

How I Met Your Mother
Toplamda 9 sezon 208 bölüm bo-

yunca ekranlarda kalan How I Met 
Your Mother, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de en çok sevilen sitcom di-
zilerinden bir tanesi. Ted Mosby isimli 
bir adamın 2030 yılında, çocuklarına 
anneleri ile nasıl tanıştıklarını anlatan 
ve bunun için bolca flashback kullanan 
yapım; romantik komedi sevenler için 
de oldukça iyi bir seçenek.

It’s Always Sunny in Philadelphia
2005 yılında yayın hayatına başlayan dizi, 

günümüzde halen daha devam eden efsane-
lerden... Ancak şimdiden uyarmakta fayda 
var, It’s Always Sunny in Philadelphia kara 
mizahtan hoşlanan sitcom tutkunlarına odak-
lanıyor. Kendilerini The Gang (Çete) olarak 
adlandıran, kişisel çıkarlarından başka hiçbir 
şeyi umursamayan ve aynı zamanda birlikte 
Paddy’s isimli bir bar işleten bir grup arkadaşın 
başından geçen sıra dışı maceraları işliyor. Şu 
anda 15 sezonluk bir arşiv bulunduran yapım, 
162 eğlenceli bölüme sahip.

EĞLENCE DÜNYASI | Kahkahalarla güleceğiniz eskimeyen sit-com dizileri
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Amerikan Güreşi konsepti ile uzun yıllardır oyun 
dünyasında başarı ile boy gösteren WWE 2K serisinin 

yeni oyunu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl, 
hayranlarını adeta şoke ederek WWE 2K21’i iptal 

eden 2K Games, bu yıl tabiri caizse gümbür geliyor.

İLE RİNGLERE HAZIR MISINIZ?

WWE 2K22 | EĞLENCE DÜNYASI

LG 27GN600-B, 27’’ 
Premium Oyuncu Monitörü 

Oyuncuların WWE 2K22 hasreti nihayet bu ay 
sonlanıyor. Peki ya uzun süredir beklediğiniz 

oyunu kaliteli bir şekilde oynayabileceğiniz bir 
monitörünüz var mı? LG’nin 27 inçlik bu Pre-

mium oyuncu monitörü, 1920x1080 piksel Full 
HD çözünürlük ile oyunu adeta odanıza taşıyor!

EĞLENCE DÜNYASI | WWE 2K22 
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A
merikan Güreşi konsepti ile uzun 
yıllardır oyun dünyasında başarı 
ile boy gösteren WWE 2K seri-
sinin yeni oyunu için geri sayım 

başladı. Geçtiğimiz yıl, hayranlarını adeta 
şoke ederek WWE 2K21’i iptal eden 2K 
Games, bu yıl tabiri caizse gümbür geliyor.

WWE 2K22, 20 Ocak 2022’de resmen 
duyuruldu. Amerikan Güreşi hayranla-
rının merakla beklediği oyunun kapak 
görselinde ise 619 hareketi ile akıllara 
kazanan, WWE’nin son 20 yılına damga 
vuran Rey Mysterio yer alıyor. 

Özellikle geçtiğimiz yapımlarda sık-
lıkla şikayet edilen oyun motoruna da el 
atılmış. Zira WWE 2K22’de bambaşka 
bir oyun motoru karşımıza çıkacak. Böy-
lelikle oyun oynarken kendimizi ringin 
içerisinde gerçekten dövüşüyormuş gibi 
hissetme imkanı bulacağız. 

Oyunu ön siparişle satın alan kullanı-
cılara oynanabilir Undertaker Immortal 
Pack adlı paketin hediye edileceğini belir-
telim. Bu paketin içerisinde ise karanlık 
ruhu ile WWE tarihine damga vuran, 

Mezar Taşı hareketi ile rakiplerini adeta 
tir tir titreten Undertaker’ın kariyerinde-
ki farklı dönemlere vurgu yapan 3 farklı 
personası bulunacak. Oyuncular dilerse, 
yapımdaki herhangi bir modda bu karak-
terleri rahatlıkla oynayabilecek. 

Oyun; Standart Edition, NWO 4-LIFE 
Edition, Deluxe Edition ve Cross-Gen 
Digital Bundle olmak üzere dört farklı 
sürümle satışa çıkacak. Fiyatlandırma 
ise 60 ila 120 dolar arasında sürümlere 
göre değişkenlik gösterecek. Öte yandan 
oyunun en kapsamlı sürümü olan NWO 
4-LIFE Edition ise Hulk Hogan, Scott 
Hall, Kevin Nash, Syxx ve Eric Bischoff 
gibi WWE tarihine damga vurmuş karak-
terleri de oynanabilir olarak kullanıcılara 
sunacak. 

WWE 2K22, 20 Ocak 2022’de tanıtıl-
dıktan hemen sonra ön sipariş sürecine 
açıldı. 11 Mart 2022 tarihinde ise PlayS-
tation 4I5, Xbox Series XIS, Xbox One ve 
PC platformları için çıkış yapacak. Oyu-
nun PC için minimum ve önerilen sistem 
gereksinimleri ise henüz duyurulmadı.

EĞLENCE DÜNYASI | WWE 2K22 
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