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N
isan ayıyla beraber havalar ısınmaya başladı ve 
yediden yetmişe herkes güneşli günlerin keyfini 
sürmeye koyuldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı için çocuklar tatlı bir heyecana ka-

pıldı. Biz de Mediatrend ailesi olarak bu sayımızı çocuklara 
adadık. Gelin Nisan sayımıza şöyle kısaca bir göz atalım!

Çocuklar için teknolojiyi ön planda tuttuğumuz Nisan sayı-
mızda birbirinden renkli ve öğretici içerikler sizleri bekliyor. 
“Çocukların teknoloji kullanımı nasıl olmalı?” sorusuna ce-
vap kazandırdık. Öte yandan çocuklarına 23 Nisan hediyesi 
almak isteyenler için teknolojik tavsiyelerde bulunduk. Minik 
çocuklarımızın güvenliği için IP güvenlik kameralarını gözden 
geçirdik. Öte yandan çocuklarıyla teknolojik bir şekilde vakit 
geçirmek isteyen ebeveynlere bir dizi öneri sıraladık.

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Peek Perfor-
mance etkinliği, sayfalarımıza da taşındı. Nostaljik tasarımı 
yüksek performans ile buluşturan iPhone SE 2022’nin tüm 
özelliklerini sizlere anlattık. iPad Air 5 hakkında merak edilen 
bütün konuları detaylandırdık. Etkinliğin diğer sürprizleri Mac 

Studio ve Studio Display’den bahsetmeyi de elbette unutmadık…
Her ay olduğu gibi Nisan sayımızda da ünlü bir isme hayat ve 

teknoloji üzerine sorular yönelttik. Bu sayımızın konuğu olan 
sevilen influencer Fatmanur Öztekin, kendisiyle ilgili merak 
ettiğimiz soruları cevaplandırdı.

Biraz da eğlence diyelim mi? Oyun köşemizin bu ayki ko-
nuğu Gran Turismo 7 oldu. Bu ay nihayet karşımıza çıkacak 
yapımı sizler için inceleyip değerlendirdik. Bir Oscar törenini 
daha geride bıraktık. Dolayısıyla elbette ki sinema sayfamızın 
konusu 94. Akademi Ödülleri oldu. Yılın en iyi filmlerine kısa 
bir bakış attık. Öte yandan her sayıda bir ünlü yönetmenin 
hayatını mercek altına aldığımız köşemizde, bu ay Coen Kar-
deşler’i misafir ettik.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından sebzelerin 
lezzetli dünyasına; gece fotoğrafçılığından taşınabilir oyun 
bilgisayarlarına pek çok konuyu kaleme aldığımız Mediatrend 
Nisan sayısı sizleri bekliyor! Hazırsanız başlayalım…
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Bahar kaçamakları için doğru zaman geldi | GEZİ

BAHAR 
KAÇAMAKLARI İÇİN 
DOĞRU ZAMAN GELDİ
Soğuk geçen bir Mart ayının ardından ülke artık güneşli günlere 
kavuşuyor. Artık bu bahar aylarıyla beraber, özlemini duyduğumuz 
huzurlu ve güneşli tatil kaçamakları da resmen başlayabilir.

GEZİ | Bahar kaçamakları için doğru zaman geldi
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Y
oğun iş hayatından veya büyükşehir 
yorgunluğundan bunalan insanlar 
için her an yola çıkıp sevdiği bir şeh-
re, özlediği bir sahile, huzur veren 

doğa güzelliklerine ulaşabilecek olduğunu 
bilmek çok önemli bir dayanak noktası. 
Bahar aylarıyla beraber, bu tür kaçamaklara 
daha fazla cesaret etmek de mümkün olu-
yor. Kendinize böyle bir mutluluk kaynağı 
yaratmak isterseniz, işinizi kolaylaştıracak 
birkaç küçük tavsiyemiz olacak.

Her an yola çıkabilecek gibi hazır olmak, 
çok zor bir iş değil. Özellikle de dijital 
çağın imkanları ile ani yolculuklar, “kafa 
dinleme” kaçamakları çok daha pratik hale 
geldi, ancak biraz planlı hareket ederseniz, 
kısa tatil kaçamağınızda enerjinizi eksikleri 
tamamlamak için harcamamış olursunuz.

Daima hazır olun
Öncelikle, hayatımızın vazgeçilmez par-

çası cep telefonları bu konudaki en büyük 
yardımcımız olacak. Lisete/not ve asistan 
uygulamaları ile yola çıkmak için eksiğiniz 
olan detayları boş bir anınızda not alın ve bu 
liste daima yanınızda olsun. Bunlar, gezi için 
gerekli kişisel eşyalar olabilir, otomobilinizin, 
motosikletinizin eksikleri olabilir. Basit bir 
şapkanın veya mayonun eksikliği bile bazen 
insanı gittiği yerde saatlerce oyalayıp, tüm 
bir gününü yok edebiliyor. Böylece bir alış-
veriş fırsatı bulduğunuzda eksiklerinizi hızla 
tamamlarsınız. Bu eksikler alışveriş anında 
aklınıza gelmeyebilir ama not alırsanız, 
unutmazsınız. Üstelik, o küçük eksikleri ise 
küçümsemeyin. Çoğu insan, küçük eksik-
lerini tamamlamadığı için kaçamaklarını, 
tatil/gezi fırsatlarını sürekli erteler.

Uçak bileti uygulaması
Telefonunuzda, uçak biletlerini anın-

da karşılaştırabilecek ve ucuz uçak bileti 
bulmanıza yardımcı olacak bir uygula-
manın bulunması, hayatınızı kökünden 
değiştirebilir. Hafta sonunu evde geçirmeyi 
planlarken, bu uygulamada yaptığınız ba-
sit bir aramayla, kendinizi bir anda güney 
sahillerinde bulabilirsiniz.

Otel arama uygulamaları
Telefonunuza yükleyeceğiniz farklı otel 

karşılaştırma/arama uygulamaları da, 
uçak bileti uygulamaları gibi, aklınızı 
hızla çelebilir. Üstelik, bazı otellerin bazı 
anlarda, beklenmedik derecede düşük fi-
yatlar verebildiğini görmeniz sizi de çok 
şaşırtabilir. Bir de bakmışsınız ki, sabah 
uçağa biniyorsunuz ve birkaç saat sonra, 
çok güzel bir otelde, sürpriz bir tatilin 
keyfini sürüyorsunuz.

Akıllı ev cihazları
Garip ama gerçek, akıllı ev cihazları size 

evinizde daha konforlu yaşama imkanı ve-
rirken aynı zamanda sizi evinizde yaşama 
zorunluluğundan da kurtarıp özgür kıla-
bilir. Aklınıza estiği bir anda, bir otobüse 
veya uçağa atlayıp komşu şehre gitmek 
istediğinizde, evde su mu açık kaldı, kombi 
mi açık, kapılar kilitli mi, gece ışık görün-
mezse hırsızlar dadanabilir mi diye endişe 
edeceğinize, telefonunuzdan evdeki tüm 
detaylara hızlıca müdahale edebilirsiniz. 
Kombiyi kapatır, suyu kesebilir, kapıyı ki-
litleyebilir, ışıkları ve perdeleri sanki evde 
biri yaşıyormuş gibi açıp kapatabilirsiniz.

Bahar kaçamakları için doğru zaman geldi | GEZİ

APPLE iPhone 11      
Bahar aylarında keyifli bir kaçamak için 
planınız hazırsa, en eğlenceli anlarınızı 
ölümsüz hale getirmek adına bir de 
kameraya ihtiyacınız var! Apple’ın iPhone 
11 modeli, kamera ihtiyacınızı tümden 
çözecek eşsiz bir deneyim vadediyor. 
Çift arka kameraya sahip telefon, iki adet 
12 Megapiksel değerinde geniş ve ultra 
geniş açılı lenslere sahip. Ön tarafta da 
benzersiz selfie çekimleri için yine bir 12 
Megapiksellik kamera yer alıyor.

GEZİ | Bahar kaçamakları için doğru zaman geldi
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Bahar kaçamakları için doğru zaman geldi | GEZİ

Mobil ofisinizi kurun
Kaçamak seyahat fırsatlarının önündeki 

en büyük engel, iş düzeni, bunun farkın-
dayız. Çoğu insan işlerinden fırsat bulup 
kaçamak yapamaz.  Eğer işinizi mobil 
olarak devam ettirebilme imkanınız varsa 
sizi artık kim tutabilir? Dolayısıyla, bu 
kaçamakları yaşayabilmek için, laptop,  
mobil modemler, solar şarj cihazları, pratik 
kablo ve seyahat kitleri gibi minik dijital 
ayrıntıları da edinirseniz, gönlünüz rahat 
olarak yaşadığınız şehri terk edip kaça-
maklarınıza devam edebilirsiniz. Bazen 
bir priz çoklayıcısı bile havalimanında 
veya bir kafede, başkasının kullandığı bir 
prizi paylaşmanıza imkan verdiği için bit-
mek olan şarjınızı doldurup seyahatinizin 
kabusa dönüşmesini engelleyebiliyor. Bu 
detayların bilincinde olarak planlama-
nızı yapın. 

Dijital cüzdan
Yurt dışı seyahati yapanlar artık Türki-

ye’deki hesaplarına mobil cihazlarından 
kolayca ulaşıp kartlarına para yükleyebil-
dikleri için, yurt dışında nakit sıkıntısı 
yaşadığımız yıllar çok eskilerde kaldıysa 
da kartınızın kaybolması veya farklı finan-
sal sorunlar nedeniyle banka hesabınıza 
ulaşamadığınız anlarda yurt dışında nakit 
bulmak çok zor olacaktır. Bu gibi durumlar 
için küçük bir miktar “acil durum” bütçe-
sini Bitcoin/Ethereum gibi popüler kripto 
paralarda ve dijital cüzdanınızda tutmanız 
faydalı olabilir. Eğer gittiğiniz ülkelerde 
Bitcoin cüzdanından para çekme imkanı 
veren kiosklar veya finansal kuruluşlar 
varsa, işiniz çok kolay olacaktır. Aksi halde 
yabancı bir ülkede nakite erişmekte ciddi 
sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Üstelik hafta 
sonu veya mesai saati dışındaysanız, size 
para gönderecek yakınlarınız olsa bile, 
parasız kalmanız kaçınılmaz olabilir. An-
cak elbette gittiğiniz ülkedeki dijital para 
uygulamaları ve yasaları hakkında önceden 
bilgi sahibi olmayı ihmal etmemelisiniz.

GEZİ | Bahar kaçamakları için doğru zaman geldi
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Apple’ın Peek Performance 
etkinliğinde tanıttığı yeni 

ürünlerinden bir tanesi de 
5. nesil iPad Air oldu. Bir 

önceki nesle göre işlemci 
ve daha birçok noktada 

iyileştirmelerle gelen cihaz, 
tüm teknik detaylarıyla 

karşımıza çıktı. 

APPLE’DAN 
PERFORMANSIYLA 

UÇURAN TABLET: 

5. NESİL 
iPAD AIR

5. nesil iPad Air | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | 5. nesil iPad Air

| 1312 | www.mediamarkt.com.tr



A
pple, iki yıl aradan sonra iPad Air serisine yeni bir model kazan-
dırdı. 8 Mart’ta gerçekleştirilen etkinlikte duyurulan iPad Air 5; 
MacBook Air ve MacBook Pro’da da kullanılan Apple M1 işlem-
cisiyle geliştirildi. Bu çip sayesinde yeni model, bir önceki nesle 

göre yüzde 60 daha yüksek bir performans kazandı. Öte yandan grafik 
konusunda da iki kat yüksek performans elde edildi.

10.9 inç Liquid Retina ekran ile gelen 5. nesil iPad Air, üst düğme ile en-
tegre çalışan Touch ID desteğine sahip. Ön tarafta 12 Megapiksel kamera 
bulunan cihaz, arka tarafta da yine 12 Megapiksellik bir kamera taşıyor. 
Tablet, gelişmiş kamera teknolojisi sayesinde 4K çözünürlükte video çe-
kebiliyor. Öte yandan video konferans görüşmeleri esnasında kadrajda 
kalmanız için Ana Sahne isimli bir yapay zeka özelliği taşıyor.

iPad Air 5’in en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise 5G desteği 
oldu. Bu sayede cihaz 3,5 Gbps’ye kadar bağlantı hızına erişiyor. Öte taraf-
tan Wi-Fi 6 ve eSIM özellikleri de yine tablette yer alıyor. Bir önceki nesle 
oranla 2 kata kadar daha hızlı olan USB-C bağlantı noktası, 10 Gbps’ye 
kadar veri aktarım imkanı sunuyor.

5. nesil iPad Air kimler için uygun?
Bir tabletten beklenebilecek hemen her şeyi kullanıcılara tanıyan 5. nesil 

iPad Air, verimlilik odaklı özellikleriyle de dikkat toplamakta. Apple’ın 
yaptığı açıklamalara göre M1 çipi, birden fazla 4K video düzenlemeye ola-
nak tanıyor. 3D olarak bir odayı yeniden tasarlamanıza yardımcı olacak 
bu çip, eğlence odaklı konularda da başarılı bir performans gösteriyor.

M1 işlemcisinin yüksek performansı sayesinde yüksek grafiklere sahip 
oyunları oynamak oldukça pratik bir hal alıyor. Aynı zamanda bu çip, 
son dönemin modası olan arttırılmış gerçeklik konusunda da kendini 
gösteriyor. M1 çipiyle oldukça gerçekçi arttırılmış gerçeklik deneyimle-
rine erişmek mümkün.

iPad Air 5, Magic Keyboard ve Smart Folio ile uyumlu bir şekilde çalı-
şıyor. Bu sayede gündelik işlerinizi hızlıca tabletten yürütebilirken; aynı 
zamanda Apple Pencil desteği sayesinde keyifli çizimler ve animasyonlar 
yapmanız da mümkün kılınıyor.

Türkiye fiyatı ne kadar?
8 GB RAM kapasitesine sahip olan iPad Air 5, iki farklı depolama ala-

nıyla geliyor. Cihazın 64 GB’lık sürümü 10 bin 699 TL olarak açıklanırken; 
256 GB’lık model ise 13 bin 299 TL’den raflara gelecek.

5. nesil iPad Air | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | 5. nesil iPad Air
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Apple, uygun fi yatlı akıllı 
telefon pazarına hitap eden 

yeni telefonu iPhone SE 3 yani 
2022 modelini tanıttı. Peek 

Performance etkinliğinde 
tanıtılan yeni Special Edition 

(SE), yine iPhone 8 kasasında 
ama yeni bir işlemciyle 

karşımıza çıktı. Kısacası 
iPhone SE 2022, selefi yle aynı 
kasaya sahip olsa da çok daha 

güçlü bir işlemciye sahip. 

NOSTALJİK iPHONE TASARIMI 
VE YÜKSEK PERFORMANS 

BİR ARADA: 

iPHONE SE 2022

iPhone SE 2022 | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | iPhone SE 2022

| www.mediamarkt.com.tr | 16 1716



A
pple, 8 Mart’ta düzenlediği Peek 
Performance etkinliğiyle beklen-
diği gibi yeni nesil iPhone SE 3 ya 
da bilinen adıyla 2022 modelini 

karşımıza çıkardı. Asında Apple’ın 2016 
yılında temelini attığı SE modelinin ta-
sarımını da değiştirmesi bekleniyordu. 
Ancak sızıntıların çoğu haklı çıktı ve 
iPhone SE 3, iPhone 8 tasarımıyla piya-
saya çıktı. Bu tasarımın temel öğeleri ise 
kalın çerçeveler ve Touch ID’nin etrafında 
şekilleniyor. Yine bu anlamda arka tarafta 
tek kamera kurulumu ile karşı karşıyayız. 
Bu kameranın çözünürlüğü ise yine 12 
Megapiksel seviyesinde. 

Ekran tarafında 750 x 1334 piksel çö-
zünürlüğe sahip 4,7 inç büyüklüğünde 
Retina IPS LCD panel ile gelen model, bu 
anlamda SE 2020 ile aynı ekrana sahip. 

iPhone SE 2022, selefinden farklı olarak 
çok daha güçlü bir korumaya sahip. Bu 
anlamda cam arka kapak ve ekranda, 
iPhone 13’lerde karşımıza çıkan Corning 
Gorilla Glass koruması kullanıyor. Apple 
hangi Gorilla Glass teknolojsini kullandı-
ğını açıklamasa da bu ekranları en güçlü 
akıllı telefon ekranı olarak tanımlıyor. Bu 
anlamda Gorilla Glass Victus ekranının 
kullanıldığını söyleyebiliriz. 

Uygun fiyatlı akıllı telefon pazarının 
güçlü oyuncularından olması beklenen 
SE 2022, bu anlamda iPhone 13 serisinin 
işlemcisi ile geliyor. Apple’ın son işlemcisi 
olan A15 Bionic 5nm işlemci mimarisine 
sahip ve 6 çekirdekli yapıda. 

Şu an için akıllı telefon piyasasının en 
güçlü mobil işlemcisi olan A15 Bionic aynı 
zamanda iPhone SE 2022 modeline 5G 

bağlantı teknolojisini de sağlıyor. Apple 
özellikle 5G telefon satışlarının büyük 
yükselişe geçtiği Çin pazarında bu anlam-
da SE ile fark yaratmanın peşinde. Yine 
bu işlemci 16 çekirdekli Neural Engine 
görüntü birimi ile de özellikle fotoğraf 
tarafında önemli işlere imza atıyor. 

iPhone SE 2022, depolama tarafında 
yine 64, 128 ve 256 GB seçeneklerine 
sahip. Ancak telefon RAM anlamında 
çıtayı biraz yükseltmiş ve 4GB RAM ile 
karşımızda. Batarya açıklanmamış olsa 
da iPhone SE 2020’den 144 gr ile 4 gram 
daha hafif olan telefonun yine 1821 mAh 
bataryaya sahip olduğu düşünülüyor. Her 
ne kadar video oynatma gibi alanlarda SE 
2020’den çok daha performanslı olsa da 
burada işlemci farkının ön plana çıkma 
ihtimali yüksek. 

iPhone SE 2022 | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | iPhone SE 2022
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Fatmanur Öztekin ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

Her sayımızda olduğu gibi Mediatrend Nisan 
sayımızda da sosyal medyanın en sevilen 
isimleriyle teknoloji üzerine keyifl i sohbetler 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Teknoloji 
sohbetlerimizin bu ayki konuğu ise sevilen 
internet fenomeni Fatmanur Öztekin ...

FATMANUR ÖZTEKİN    
VE TEKNOLOJİ

MOBİL HAYAT | Fatmanur Öztekin ve Teknoloji

| www.mediamarkt.com.tr | 20 21



Dijital platformlardaki etki alanınızı her geçen 
gün daha fazla artırıyorsunuz. Bu yola yeni baş-
layan gençlere neler tavsiye edersiniz?

Öncelikle kendilerine bir alan belirlemeleri lazım. 
Tabii bu sevdikleri, asla bıkmayacakları bir konu 
olmalı ki bu işi yaparken uzun vadede de keyif al-
sınlar. Bence en önemli maddemiz bu olmalı. Sonra 
kesinlikle buna her ne kadar iş desek de başlangıçta 
bir maddi kaygı gütmemelerini tavsiye ederim. On-
lar sevdikleri şeyleri yaparlarsa zaten güzel dönüşler 
mutlaka olacaktır. Son olarak da sektörü iyi analiz 
etmeleri gerekiyor. Benim kitlem oluştu ya da ben 
oldum gibi düşünürsek, bir yerden sonra olduğumuz 
yerde saymaktan başka bir şey yapmayız ne yazık 
ki. Ne popüler ise veya ne ilgi görüyorsa (örneğin 
Instagram Reels) ona yönelip; hem kendilerini geliş-
tirip hem de takipçilerine yeni içerikler sunmalılar.

Akıllı telefonunuzda en çok kullandığınız 3 uy-
gulama hangisi? Mobil cihazınızdaki favori özellik 
ve hizmetlerden nelerdir?

Tabii ki benim işim telefon ve bilgisayarla olduğu 
için en çok içerik ürettiğim ve vakit geçirmekten 
son derece keyif aldığım uygulamalarım sırasıyla şu 
şekilde: Instagram, YouTube ve WhatsApp. Favori 
özelliğim de bazen Instagram’a post çekerken, 100’e 
yakın görsel oluyor galeride ve bunların sadece 1 ya 
da 2 tanesini kullanıyorum. Beğendiğim fotoğrafı 
düzenlemek için kolayca bulmak adına favorilere 
ekliyorum ve bu bana inanılmaz zaman kazandı-
rıyor. Telefonumun en büyük hizmetlerinden biri 
ise sesli komut sayesinde aradığım şeyleri saniyeler 
içerisinde bulmam.

Teknoloji tüm hızıyla gelişimini sürdürürken, 20 
yıl sonrası için bir gelecek tezahürü istesek; sizce 
teknoloji perspektifinde nasıl bir dünya bekliyor bizi?

Hızla gelişen bir bilgi ve teknoloji çağındayız. Bazen 
takip etmek ve sonrası için yorumlamak zor oluyor. 
20 yıl sonra, artık tam anlamıyla içinde olacağımız 
sanal dünya ve sanal yaşam döngüsü gibi bir platform 
oluşumunda, yerimizin olup olmayacağını düşünü-
yorum. Çünkü böyle bir dünyada, uyum sağlayanlar 
ve sağlayamayanlar olarak ikiye ayrılacağız.

Fatmanur Öztekin ve Teknoloji | MOBİL HAYAT

Fatmanur Öztekin’i tanıyabilir miyiz? Teknoloji 
ile yollarınız nasıl kesişti?

Herkese merhaba. 22 yaşında, ailenin 3. ve en kü-
çük kızıyım. Kastamonu - Tosyalıyım, buradan tüm 
hemşerilerime selam olsun. (Gülüşmeler) Aşçılık 
mezunuyum. Sevdiğim becerim üzerine bir bölüm 
seçmek istedim. Gelelim teknolojiye… Çocuklu-
ğumdan beri makyaja karşı sevgim ve ilgim vardı. 
2014-15 yıllarında YouTube’da makyaj kanallarının 
var olduğunu keşfedip deliler gibi izlemeye başla-
dım. (Bu arada bu bahsettiğim süre 2 yıl şakasız!) 
İZleyerek makyaj yapmayı ve tekniklerini öğren-
dim. Sonrasında aynada kendi kendime sanki video 
çekiyormuş gibi makyaj yapıyordum. 2016 yılında 
lisede sıra arkadaşımın ısrarı ve desteğiyle, onunla 
konuştuğum gün kendimi video çekerken buldum. 
Ailem ve izleyen takipçilerim sayesinde bugün 422 
bin aboneye sahip bir YouTube kanalım var.

İnternette fenomen bir isim olmak hayatınıza ne 
gibi avantaj ve dezavantajlar kattı? 

Önce avantajlardan bahsetmek istiyorum. YouTube 
abonelerim ve Instagram takipçilerim ayrı ayrı çok de-
ğerli; bu mecralarda bir arkadaş ortamım ve ailem var. 
Her başım sıkıştığında, mutlu olduğumda, kendimi kötü 
hisettiğimde ya da bir şeyler için heyecan duyduğumda 
ilk onlarla paylaşırım. Çünkü duygularımı koşulsuz bir 
şekilde kabul eden, ne desem, ne yapsam yanımda olan, 
beni ben olduğum için seven bir kitlem var. Belki beni 
hiç gerçek hayatta görmediler, ama benimle birlikte 
sevinip, benimle birlikte üzülüyorlar. Bazen yol gösteri-
yorlar, hatta beni yönlendirip tavsiyelerde bulunuyorlar.

Dezavantajları ise hiç konuşmaktan keyif almadığım 
konular maalesef. Sosyal medyada memnun edemediği-
miz bir kitle var. Ne yaparsak yapalım, asla tebrik etmek 
istemiyorlar, eleştiri adı altında sadece kötü yorum yapa-
rak; kendilerince küçük düşürerek veya bazen harekete 
vararak bizlere aslında siber zorbalık uyguluyorlar. Bu 
durum kimi insanı etkiler, kimini etkilemez. Ama ne 
yalan söyleyeyim, biz de insanız ve duygularımız ol-
duğu için üzülebiliyoruz. Fakat bunu söylediğimizde 
aldığımız tek bir cevap var: “Bu işi yapıyorsan bunlara 
katlanacaksın!” Öte yandan lafa geldiğinde bunu iş 
olarak görmüyorlar, o da ayrı bir konu...

MOBİL HAYAT | Fatmanur Öztekin ve Teknoloji
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Eğitim için tablet
Teknoloji, çocuğunuzun eğitim hayatı için de faydalı 

olabilir. Uzaktan yapılan dersler ve tekrarlar için ise 
bir bilgisayar şart. Günümüzde kullanım kolaylıkla-
rını ve fiyatlarını düşünürsek bu konudaki en önemli 
ürünlerin başında ise tablet geliyor. 

Çocuğunuz için bütçenize uygun bir tablet seçebilir 
ve bu sayede eğitim hayatını teknoloji ile destekleye-
bilirsiniz. Buna ek olarak boş zamanları için de bir 
eğlence aracına sahip olduğunuzu düşünürsek, olduk-
ça mantıklı bir alım olduğunu söylemek mümkün. 

SAMSUNG Galaxy A53 
Günümüz şartlarında çocuğunuza 
alacağınız en kıymetli hediyeler-

den biri de elbette ki akıllı telefon! 
Tatil günlerinde belirli saat çocu-
ğunuzun oyun oynaması, yaptı-

ğınız aile gezintilerinde etkileyici 
fotoğraflar çekmesi ve elbette eği-
tim ihtiyaçlarını karşılaması için 

Galaxy A53 iyi bir seçenek olacak.

Çocuklar için teknolojik ürün tavsiyeleri | ÇOCUKLAR İÇİN TEKNOLOJİ

Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya 
devam ediyor. Günlük yaşantımızda iletişimden tutun 
fi nansal işlemlere kadar pek çok noktada teknolojik 
ürünlerden ve hizmetlerden faydalanıyoruz. Söz konusu 
kullanım alanları ise her geçen gün genişliyor. 
Örneğin daha iyi bir ebeveyn olmak için teknolojiden 
faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Sizler için 
çocuğunuz için alabileceğiniz teknolojik ürünleri bir 
araya getirdik. 

ÇOCUKLAR İÇİN 
TEKNOLOJİK 
ÜRÜN TAVSİYELERİ

ÇOCUKLAR İÇİN TEKNOLOJİ | Çocuklar için teknolojik ürün tavsiyeleri
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TCL MT40X akıllı çocuk saati
Anne ve babaların en büyük korkularının 

başında çocuklarının başına bir şey gelmesi 
geliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki tehlikeler, 
ebeveynler için işleri zorlaştırabiliyor. Neyse 
ki teknoloji, burada da imdadımıza yetişiyor. 

TCL MT40X akıllı çocuk saati sayesinde 
çocuğunuzu her yerde ve koşulda gözlemleye-
bilirsiniz. Özellikle konum takibi özelliği ile 
dikkat çeken cihaz, aynı zamanda çocuğunuz 
için harika bir hediye olma özelliği taşıyor. 

WIKY Watch 4G
Listemizdeki bir diğer akıllı 

saat ise WIKY Watch 4G. Özel-
likle sahip olduğu ön kamera 
ile dikkat çeken akıllı çocuk 
saati, sizlere dilediğiniz zaman 
çocuğunuzla görüntülü konuş-
ma imkanı sunuyor. Cihaz, 
adından da anlaşıldığı üzere 
bunu 4G bağlantısı sayesinde 
yapıyor. 

Buna ek olarak tıpkı TCL 
MT40X’te olduğu gibi konum 
ve çeşitli sensörler üzerinden 
kontrol etme imkanı sağlıyor. 

Çocuklar için teknolojik ürün tavsiyeleri | ÇOCUKLAR İÇİN TEKNOLOJİ

Oyun konsolları
Neyse ki takip ve kontrol, çocukların 

ihtiyacı olan tek şey değil. Her çocuğun 
eğlenmesi ve güzel bir çocukluk geçirmesi 
gerekiyor. Ne yazık ki içinde bulunduğu-
muz bahçesiz şehir hayatında ve pandemi 
şartlarında bu pek de mümkün değil. 

Teknoloji burada da imdadımıza yetişe-
rek bizler için bir alternatif sunuyor. Ço-
cuğunuza bir oyun konsolu alarak evde de 
eğlenmesini sağlayabilirsiniz. Oynamasını 
istediğiniz oyunlara göre Xbox, PlayStation 
veya Switch arasında bir seçim yapabilir 
ve onun için favori ebeveyn olabilirsiniz. 

JBL JR310BT 
kablosuz kulaküstü çocuk 
kulaklığı
Müzik dinlemek, yediden yetmişe 

herkesin en sevdiği aktivitelerden 
biri. Bu konudaki en iyi performansı 
ise boyutundan dolayı kuşkusuz 
kulak üstü kulaklıklar veriyor. 
Ancak standart kulaklıklar ne 
yazık ki çocuklarımızın kafa 
yapısına pek de uygun değil. 

Bu noktada ise devreye JBL 
JR310BT kablosuz kulaküstü 
çocuk kulaklığı giriyor. 
Çocuklar için ideal boy-
da olan ürün, 32 ohm 
sürücüleri sayesinde 
oldukça ideal bir ses 
deneyimi sunuyor. 
Aynı zamanda Blueto-
oth desteğiyle de düşük 
gecikmeli kablosuz bir de-
neyimi beraberinde getiriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN TEKNOLOJİ | Çocuklar için teknolojik ürün tavsiyeleri

| www.mediamarkt.com.tr | 26 27



Teknolojinin gelişimi ile çocukların ilgi alanları da 
büyük ölçüde değişti. Araba, bebek, misket ve 

topaç gibi oyuncaklar yerini akıllı telefon, tablet 
ve bilgisayarlar gibi teknolojik aletlere bıraktı. Bu 
nedenle 2022’de bir çocuk olmak, aynı zamanda 

teknoloji çağında çocuk olmakla eşdeğer diyebiliriz.

ÇOCUKLARIN 
TEKNOLOJİ 
KULLANIMI 

NASIL OLMALI?

Çocukların teknoloji kullanımı nasıl olmalı? | ÇOCUKLAR İÇİN TEKNOLOJİÇOCUKLAR İÇİN TEKNOLOJİ | Çocukların teknoloji kullanımı nasıl olmalı?
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Çocukların teknoloji kullanımı nasıl olmalı? | ÇOCUKLAR İÇİN TEKNOLOJİ

A
ncak her şeyin fazlasının zarar 
olduğu gibi teknolojinin fazla 
kullanımı da çocuk gelişimini 
olumsuz etkileme potansiyeline 

sahip. Peki ebeveynlerin çocukların tek-
noloji kullanımında nasıl bir yol izlemesi 
gerekiyor? Siz değerli MediaTrend oku-
yucularımız için yazımızda anlattık…

Gelişen teknolojiyle dijital dönüşümün 
lokomotifi konumundaki internetin bir-
birine entegre olması, kendimizi devasa 
bir sanal dünya içerisinde bulmamıza 
neden oldu. Bu sanal dünyanın bir bö-
lümü insanın kendisini geliştirmesine 
imkan sağlayan yararlı materyallerden 
oluşurken, bir bölümü de özellikle çocuk 
gelişimini olumsuz etkileyebilecek zararlı 
materyalleri bünyesinde barındırıyor. Bu 
nedenle çocuklarımızın teknoloji kulla-
nımını kontrol altına almak, çok da katı 
olmayan sınırlamalarla bu sanal dünyanın 
içinde kaybolmasını engellemek önemli.

Ne sınırlı ne de sınırsız 
anlayışı benimsenmeli
Bazı ebeveynler, çocuklarının teknoloji 

kullanımını tamamen engellemenin ge-
lişimlerini olumlu yönde etkileyeceğine 
inanıyor. Bazıları da bunun tam aksi şe-
kilde bu konuda herhangi bir sınırlama 
olmadan çocuklarının teknolojik aletleri 
özgürce kullanmasına izin veriyor. Bu iki 
yöntemin de son derece yanlış olduğunu 
belirtmekte fayda var.

Çocuk Gelişimi Uzmanları, çocukla-
rın teknoloji kullanımında bir program 
dahilinde hareket edilmesinin daha 
doğru olduğu konusunda ortak paydada 
birleşiyor. 

Örneğin Çocuk ve Ergen Psikiyatris-
ti Prof. Dr. Mücahit Öztürk; 3 ila 6 yaş 
arasındaki çocukların her gün 30 dakika, 
ilköğretim çağındaki çocukların 45 da-
kika, ortaöğretim öğrencilerinin 1 saat 
ve lise çağındaki öğrencilerin ise 2 saat 

boyunca teknolojiyle vakit geçirmesinin 
ne sınırlı ne de sınırsız anlayışının aksine 
en doğru yol olduğunu belirtiyor.

İnternetteki anonim 
kimliklere dikkat
Günümüz çocuklarının teknoloji kul-

lanımı erken yaşlarda başladığı için ça-
ğımızın en büyük akımlarından sosyal 
medyayla tanışmaları da doğal olarak çok 
zaman almıyor. Bu noktada ebeveynlerin 
çocukların sosyal medya kullanımında 
dikkatli ve aynı zamanda kontrolcü bir 
yaklaşım sergilemesi oldukça önem-
li. Hesap şifresinin ortak belirlenmesi, 
paylaşımların ve aktivitelerin belirli 
aralıklarla kontrol edilmesi gibi önemli 
detayların çocukların sosyal medyadaki 
potansiyel tehlikelere karşı korunmasını 
sağlayacaktır.

ÇOCUKLAR İÇİN TEKNOLOJİ | Çocukların teknoloji kullanımı nasıl olmalı?
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Elektrikli diş fırçaları | EVDE YAŞAM

Düzenli ağız ve diş sağlığının korunması ve 
bakımı için elektrikli diş fırçası büyük önem 
taşır. Eğer dişlerinizin bakımını eksik veya 
yetersiz yaparsanız ağız ve diş sağlığınızda 
bazı sağlık sorunları gelişir. Her şeyden önce 
böyle bir durum ağız sağlığınız için risklidir.  
Dişlerinize ve ağız sağlığınıza özen gösterin 
ve sonuç olarak dişlerinizin kıymetini bilin!

AĞIZ SAĞLIĞINA ÖNEM 
GÖSTERENLERE:

ELEKTRİKLİ 
DİŞ FIRÇALARI

EVDE YAŞAM | Elektrikli diş fırçaları
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Elektrikli diş fırçaları | EVDE YAŞAM

A
ğız ve diş sağlığı vücudunuzun 
genel sağlığı açısından hassas bir 
konudur. Teknolojinin gelişmesi ile 
birlikte elektrikli diş fırçası model-

leri hayatımızın bir parçası olmaya başladı. 
Klasik diş fırçalarına göre çok daha etkili 
olan modellerin gelişmesiyle diş fırçalama 
eylemi çok daha profesyonel bir hale geldi.

Ağız ve diş sağlığı için temel 
kurallar
Aşağıda ağız ve diş sağlığınızı düzenli 

koruyabilmek için uymanız gereken en 
önemli kuralları aşağıda belirttik. Bu 
kurallara uyarak daha sağlıklı dişlere 
sahip olabilirsiniz.

1- Dişlerinizi her gün en az 2 kere fır-
çalayın.

2- Diş ipi kullanarak diş aralarının 
temizliği ihmal etmeden haftada en az 
2 kez yapın.

3- Her gün en az bir defa dilinizi de 
fırçalayın.

4- Yılda en az bir kez diş hekiminize 
dişlerinizi kontrol ettirin.

5- Diş fırçası bölümü 2-3 ayda bir mut-
laka değiştirilmelidir.

6- Çok fazla şekerli gıda tüketmeyin ve 
gazlı içeceklerden uzak durmaya çalışın.

Elektrikli diş fırçasının 
avantajları
Satın alacağınız diş fırçası mutlaka 

ağzınızdaki her noktaya ulaşabilmelidir. 
Benzer şekilde elektrikli diş fırçaları hem 
oynar başlıklarıyla hem de 3 boyutlu 
hareket kabiliyetleriyle ağzınızda diş 
sağlığınızı tam olarak korur.  Dahası ağ-
zınızda bulunan plakları temizler ve siz 
hiç güç harcamadan ağız bakımınızı en 
iyi şekilde gerçekleştirir.

Sonuç olarak ağız sağlığınızı ve dişle-
rinizi korumak için gereken özeni rutin 
olarak göstermeniz gerektiğini unutma-
yın. Diğer bir deyişle sağlıklı gülüşler 
için önce disiplinli bir şekilde bakımınızı 
yapın. Ek olarak bütün bunları yaparken 
de elektrikli diş fırçası kullanırsanız daha 
başarılı sonuçlar alırsınız. Bu nedenle 
dişleri düzenli fırçalamaya devam ediniz.

EVDE YAŞAM | Elektrikli diş fırçaları
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Çocuğunuzun sağlığı ve başarısı sizin kadar 
kimsenin umurunda değil. Günümüzün 
dijital olarak çok fazla zaman harcayan 

çocuklara sadece gerçek dünyada değil, 
aynı zamanda her zaman açık olan sanal 

dünyada da rehberlik etmek anlamına 
geliyor. Bu rehberliğin yanında bir de 

çocuğunuzla verimli vakit geçirmek 
şart oluyor. İşte çocuğunuzla evde vakit 
geçirebileceğiniz teknolojik aktiviteler…

ÇOCUĞUNUZLA 
EVDE VAKİT 

GEÇİREBİLECEĞİNİZ 
TEKNOLOJİK 
AKTİVİTELER

Çocuğunuzla evde vakit geçirebileceğiniz teknolojik aktiviteler | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Çocuğunuzla evde vakit geçirebileceğiniz teknolojik aktiviteler
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ya da konsol oyunları… Çocuklar artık 
dijital oyunları daha çok benimsiyor ve 
seviyor. Haliyle sizin de çocuklarınıza 
ayak uydurarak, onları sevdiği oyunlara 
eşlik edebilmeniz gerekiyor. Bu noktada 
Rush Royale: Tower Defence TD gibi takım 
oyunlarını tercih edebilir ya da etkiletişimli 
Pokemon Go’yu tercih edebilirsiniz. Poke-
mon Go, hareket odaklı bir oyun olduğu 
için hareketsiz de kalmamış olursunuz. 

Daha küçük yaşlarda bir çocuğunuz varsa 
LEGO’nun farklı yaş grupları için hazırla-
nan oyunlarına bakabilirsiniz. 

Bilgisayar oyunu tarafında ise Super 
Mario’nun hem öğretici hem de macera 
dolu oyunlarını tercih edebilirsiniz. 90’lı 
yıllarda çocukluğunu geçirmiş kişiler Ma-
rio’nun nasıl keyif li bir oyun olduğunu 
hatırlayacaktır. Bir diğer tarafta da şiddet 
içermeyen PlayStation ve VR oyunlarını 

çocuklarınızla vakit geçirmek için bir araç 
olarak kullanabilirsiniz. 

Tablet üzerinden çizim 
yapabilirsiniz
Pek çok yaş grubundan çocuğun artık 

farklı marka ve modellerde tablet sahibi 
olduğunu görüyoruz. Ebeveynler gerek 
zaman geçirmeleri için gerekse derslerine 
katılması için çocuklarına tablet almayı ter-

Çocuğunuzla evde vakit geçirebileceğiniz teknolojik aktiviteler | EVDE YAŞAM

Ç
ocuklarınıza teknolojiyi sağlıklı 
bir şekilde kullanmayı öğretebilir, 
onlarla zaman geçirip ilişkinizi 
güçlendirebilirsiniz. Her ne kadar 

iPad’i sizden daha iyi anlıyor gibi görün-
seler 2 yaşından özgürlüğe ihtiyacı olan 
gençlere kadar, yolculuğun her aşamasın-
da teknolojiyi kullanarak bazı aktiviteler 
yapabilirsiniz. 

Küresel salgın ile beraber hem yetiş-

kinlerin hem de çocukların alışkanlıkları 
zorunlu olarak değişti. Evden çalışma sis-
temine geçen yetişkinlere ek olarak çevrim 
içi derslere giren çocuklar aileleriyle daha 
fazla zaman geçirmeye başladı. Bu zama-
nı daha verimli geçirmek için teknolojiye 
başvurmak gerekiyor. Oyun oynamak, çizgi 
film seyretmek onun sevdiği aktiviteleri 
yapmak ise seçenekler arasında yer alıyor. 

Bunun yanında elbette çocuğunuzun ya-

şına uygun içeriklere ulaşıp ulaşmadığını, 
kullandığı uygulamaların çok etkileşimli 
olması, YouTube videolarını izlerken en çok 
neleri tercih ettiği de oldukça önemli hale 
geliyor. Bu sebeple her şeyden önce çocu-
ğunuzun sağlıksız teknoloji kullanımının 
önüne geçin ve dengeyi kurmasını sağlayın.

Sevdiği oyunları oynayın!
İster mobil oyun, ister bilgisayar oyunu 

EVDE YAŞAM | Çocuğunuzla evde vakit geçirebileceğiniz teknolojik aktiviteler
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Çocuğunuzla evde vakit geçirebileceğiniz teknolojik aktiviteler | EVDE YAŞAM

cih ediyor. En çok satılan tabletler arasında 
iPad Air 2022, iPad 2021, Samsung Galaxy 
Tab S8, Microsoft Surface Go 2, Samsung 
Galaxy Tab S8 Ultra ve Tab A7 yer alıyor. Bu 
tabletleri kullanarak çocuğunuzla çizimler 
yapabilir, yaratıcılığının ve el becerilerinin 
gelişmesini sağlayabilirsiniz. Tabletler için 
en iyi çizim uygulamaları: Adobe Photoshop 
Sketch, Adobe Illustrator Draw, iPad için 
en iyisi- Procreate, Autodesk SketchBook 
ve MediBang Paint sayılabilir. 

Akıllı oyuncaklara ne dersiniz?
Robot köpekler, dinozorlar ve arabalar! 

İnternet bağlantısı ile çalışabilen bu oyun-
caklar hem sizi hem de çocuğunuzu oldukça 
eğlendirecek. Bu oyuncuların çoğunda 
mikrofon bulunur ve farklı saklambaç 
oyunlarında kullanabilirsiniz. Yine de bu 
oyuncakların kullanımında ebeveynlerin 
çok dikkatli ve temkinli olmasında fayda var. 

Beraber videolar izleyin
Çocuğunuzun ilgi alanlarına göre seçe-

ceğiniz videoları beraber izleyebilirsiniz. 

YouTube Kids gibi hizmetler sayesinde 
çocuğunuzun yaş grubuna göre izleyebile-
ceği içerikler öneriliyor ve özellikle şiddet 
içerikli videolardan çocuğunuzu uzak 
tutmuş oluyorsunuz. 

Karaoke yapın
Bilgisayarınıza ya da televizyonunuza 

kuracağınız ses sistemleri ve bağlayaca-
ğınız mikrofon ile çocuğunuzla karaoke 
yapabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzun 
hem özgüveni artacaktır hem de eğlenceli 
vakit geçirmiş olacaksınız. 

Kitap okumayı sevmiyorsa, 
dijital kitaplardan faydalanın!
Günümüzde artık sadece çocuklar de-

ğil yetişkinlerin de büyük bir kısmı kitap 
okumaya zaman ayırmak istemiyor. Ancak 
dijital kitaplar bu soruna biraz da olsa çö-
züyor. Farklı dillerden, farklı türlere kadar 
milyonlarca kitabı çevrim içi kütüphaneler-
de bulmak mümkün oluyor. Çocuğunuzla 
beraber dijital bir kitap okuyarak, okuma 
alışkanlığı kazandırabilirsiniz!

EVDE YAŞAM | Çocuğunuzla evde vakit geçirebileceğiniz teknolojik aktiviteler
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Sebzelerin lezzetli dünyasını yeniden keşfedin | MUTFAKTA YAŞAM

Mutfakta tadına doyum olmayacak 
sebze tarifl erini hayata geçirmek 
çok zor bir iş değil. Doğru tarifl eri 
bildiğinizde, sebzeler dünyasında 
aklınızı başınızdan alacak lezzetler var. 
Lezzetli ve sağlıklı sebzelerle masadaki 
herkesi mutlu etmek mümkün. İşte tadı 
herkesi etkileyecek sebze tarifl eri…

SEBZELERİN 
LEZZETLİ DÜNYASINI 
YENİDEN KEŞFEDİN

MUTFAKTA YAŞAM | Sebzelerin lezzetli dünyasını yeniden keşfedin
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Tahinli havuç      
Havuçun kızardığında çok lezzetli bir 

atıştırmalığa dönüştüğünü biliyor mu-
sunuz? Ama bunun püf noktası, kızaran 
havuç parçalarının çok kalın olmaması. 
Zira havuç’un dış yüzeyi hızla kızarırken, 
içteki kalın kısım geç kızarır ve aradaki 
lezzet farkı yerken tadınızı kaçırabilir. Ha-
vuçlarınızı uzunlamasına veya enlemesine/
yuvarlak halde, serçe parmağı kalınlığında 

doğrayın. Ardından çok yüksek ısıdaki 
ayçiçeği yağında yumuşayana kadar kı-
zartın. Yağdan çıkarırken havuçları iyice 
süzün ve gerekiyorsa kağıt havlu ile yağını 
çektirin. Bu havuç tabağınızın üzerine 
ve yanına ise nane veya damak tadınıza 
göre kekik, karabiber gibi yoğun aromalı 
baharatlarla karıştırdığınız tahinle ha-
zırladığınız sosunuzu dökün. Masada ilk 

tükenecek tabaklardan biri bu olacaktır ve 
misafirleriniz size “başka tahinli havuç yok 
mu?” diye sormamak için kendilerini zor 
tutacaklar, ona göre bolca hazırlamanızı 
tavsiye ederiz. Ayrıca, eğer ketojenik diyet 
yapıyorsanız, yağdan enerji almak duru-
munda olduğunuz için, susam yağından 
oluşan tahin sayesinde ketojenik diyetinizi 
de desteklemiş olacaksınız. Afiyet olsun

Sebzelerin lezzetli dünyasını yeniden keşfedin | MUTFAKTA YAŞAM

Çıtır sebze topları     
Pane halde kızarmış çıtır çıtır tavuk 

parçalarını her gördüğünüzde içiniz mi 
gidiyor? Sebze ile bu tür lezzetler yarata-
mayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Çok 
yanılıyorsunuz. Bir patlıcanı ve bir kabağı 
soyup rondodan geçirin. Karışıma tuz ve 
ağız tadınıza göre baharat eklemeyi de 
unutmayın. Karışımı çok sulandırmadan, 
orta-minik parçalar halinde kalmasına 
özen gösterin. Eğer karışım çok sulanmış-
sa, rondo kabından süzgeçle alıp karışımı 

suyunu süzün ve kağıt havlu üzerinde bir 
süre bekletip suyunu çekmesini sağlaya-
bilirsiniz. Ardından bu karışımın içine 
bir yumurta sarısı döküp karıştırın. Artık 
top haline sıkılacak kıvama gelmiş olmalı. 
Dilerseniz top değil de, uzun çubuklar 
halinde de sıkabilirsiniz. Başka bir kapta 
ise pane harcı hazırlayın. Bir kaba yumur-
ta kırın ve sütle karıştırıp çırpın. Tuz ve 
baharat ekleyin. Diğer bir kaba ise beyaz 
un, mısır unu ve oklava ile torba içinde 

dövüp/ezip un haline getirdiğiniz mısır 
cipslerini dökün, tuz ve baharat ekleyip 
tozu karıştırın. 

Sıktığınız sebze karışımını yumurtayla 
ıslatıp pane harcına bulayın ve yüksek 
ısıda kızaran Ayçiçek yağının içine atın. 
Altın rengine geldiğinde ise topları süz-
geçle yağın içinden alıp, dilerseniz haydari 
benzeri yoğurtlu bir sosla ya da klasik 
ketçap/mayonez/hardal üçlüsüyle servis 
edin. Afiyet olsun.

MUTFAKTA YAŞAM | Sebzelerin lezzetli dünyasını yeniden keşfedin
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Sebze tabanlı pizza        
Pizzalar hem çocukların hem de ye-

tişkinlerin en sevdiği yemekler olabili-
yor ancak ne var ki, bu pizza dediğimiz 
lezzet bombaları aynı zamanda kalori ve 
karbonhidrat bombası olarak insanları 
obeziteye sürüklemesiyle de ünlüler. Peki 
ne yapacağız? Evdeki minik yaramaz piz-
za istiyorum diye ağlarken, bazen sizin 
canınız bile evdeki yemeği bırakıp pizza 
istiyor değil mi? 

Hemen mutfağa geçin, küçük bir patates-
le, avuç büyüklüğünde karnabaharı rondoya 
atın. İyice küçülecek halde çekin. Ardından 

mikser ile krema haline gelene kadar ka-
rıştırın. Mikser zorlanıyorsa, karışım çok 
kuru kaldıysa, krema kıvamı almıyorsa, 
içine iki kaşık yoğurt dökebilirsiniz. Ar-
dından bu krema karışımını, üzerine fırın 
kağıdı koyduğunuz fırın tepsisine yağın. 
İsterseniz yuvarlak, isterseniz dörtgen şekil 
verin… Orta ateşte hafif ısınmış fırında 
karşımı 15 dakika kadar kurutun. Ardın-
dan, tepsiyi fırından çıkarın. Bu karışımın 
hafif kurumuş ve katılaşmış olduğundan 
emin olsun. Sonra domates sosunu pizza 
tabanına yayın ve pizza malzemelerini de 

üstüne ekleyin. Artık burada yaratıcılığınızı 
kullanın, çocuğunuz veya siz nasıl pizza se-
viyorsanız, öyle devam edebilirsiniz. Pizza 
fırında kıvamını bulduktan sonra çıkarın 
ve sıcak sıcak servis edin. Özellikle küçük 
çocuklar, bunun hamursuz/ekmeksiz bir 
pizza olduğunu asla fark etmeyecekler ve 
sinsi pizzamız ağzına sebze koymayıp bütün 
gün burger ve pizza diye ağlayan çocuklara 
sebzeleri çaktırmadan yedirmiş olacak. 
Siz de bu tarifi karbonhidratsız/glutensiz 
rejiminizde lezzetli bir seçenek yaratmak 
için kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

SAMSUNG Mikrodalga Fırın 
Bir mutfağın olmazsa olmaz parçalarından 
bir tanesi olan mikro dalga fırın; pek çok 
pratik tarifi hızlıca yapmanıza ya da dakikalar 
içerisinde yemeğinizi sıcacık hale getirmeye 
katkı sağlıyor. Samsung’un bu ürünü, mutfak 
işlerinize büyük kolaylık getirecek.

Sebzelerin lezzetli dünyasını yeniden keşfedin | MUTFAKTA YAŞAM

Çılgın bamya salatası       
Bamyayı sevmeyenlerden biriyseniz, siz de 

klasik bir sulu bamya yemeği kurbanısınız 
demektir. Çoğu insanın hiç beğenmediği 
sulu bamya yemeğinin aksine, bamya aslında 
doğru tarifle çok lezzetli ve üstelik de kilo 
vermeye yardımcı olan çok değerli bir besin. 
Peki ama onu nasıl lezzetli hale getireceğiz?

Öncelikle orta boy bir kase yoğurdun 
içine iki üç yemek kaşığı zeytinyağı dökün. 
Bir tane limonu da kaseye sıkın. Ayrıca yo-

ğurdun üzerine keyfinize göre nane, kekik, 
kırmızı biber ve zerdeçal da ekleyebilirsiniz. 
Bu noktada yoğurda ekleyeceğiniz baharatlar 
lezzeti keyfinize göre değiştireceği gibi, ka-
rabiber ve acı kırmızı biber gibi baharatlarla 
metabolizmanızı da hızlandırabilir ve yağ 
yakımınıza destek olabilirsiniz.

Bu karışımı homojen bir krema haline 
gelene kadar karıştırın ve ardından di-
lerseniz taze haşlanmış/fırınlanmış veya 

konserve bamyaları ekleyin. Bamyalar 
yoğurdu iyice yesin… Buzdolabında bek-
lettiğiniz salatınızı soğuk olarak servis 
edebilirsiniz. Bamyanın hiç de itici bir 
lezzet olmadığını fark edeceksiniz, üstelik 
bu salatayla saatler boyu tok kalabildi-
ğinizi göreceksiniz. Börekleri, pastaları 
fazla kaçırdıktan sonra diyete girdiğiniz 
dönemlerde mükemmel bir rejim tarifi 
olarak aklınızın bir köşesinde dursun.

MUTFAKTA YAŞAM | Sebzelerin lezzetli dünyasını yeniden keşfedin
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ARZUM OK0013 Okka Minio Jet 
Türk Kahve Makinesi
Yemeği yediniz, tatlıları bitirdiniz. Sıra 
geldi sofranın en keyifli dakikalarına... 
Arzum’un bu cihazı, 5 fincan kapasitesine 
kadar leziz Türk kahvelerini sofranıza 
taşırken, sohbetinize eşlik ediyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları | MUTFAKTA YAŞAM

Ramazan geldi çattı. 11 ayın sultanı 
olarak anılan Ramazan ayında çok 
daha fazla yaptığımız tarifl er bu ayı 
daha da özel hale getiriyor. Özellikle 
Ramazan pidesi, tatlıları ve doyurucu 
yemekleriyle pek çoğunun iple çektiği 
bu ay 2 Nisan’da başlayan Ramazan, 2 
Mayıs tarihinde bitiyor. İşte Ramazan 
sofralarının vazgeçilmez tatlıları!

RAMAZAN 
SOFRALARININ 
VAZGEÇİLMEZ 
TATLILARI

MUTFAKTA YAŞAM | Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları
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Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları | MUTFAKTA YAŞAM

Ramazan sofralarında 
olmazsa olmaz: Güllaç!      
On bir ay beklenen güllaç elbette ilk sırada yer alıyor. Sütlü 

ve pratik yapılmasıyla bu ayın en çok tüketilen tatlısı oluyor.
Marketlerde güllaç yapraklarını görmeye başladıysak Ramazan 
yaklaşmış ya da gelmiştir! Genellikle sıcak aylara denk gelen 
Ramazan bu yıl nispeten daha ‘serin’ bir aya denk gelmiş 
olsa da hafif tatlılar her zaman tercih edilecek. Ramazan 
ayının kurtarıcısı olan güllaç günümüzden yaklaşık 600 
yıl önce Osmanlı zamanında karşımıza çıktı. O dönem-
de yaşayan insanlar mısır nişastasını saklamak için bir 
yöntem arıyordu ve güllaç bu şekilde bulundu. 

Mısır nişastasının kurutulup yufka halinde saklanma-
sıyla ortaya çıkan bu tatlı daha sonra ilk kez Kastamo-
nulu Ali Usta’nın elinde kalan son nişasta yufkalarını 
sütle ıslatıp bir tatlı haline getirip misafirlerine ikram 
etmesiyle ‘insan topluluğu’ ile buluşmuş oldu. Güllaç 
tahmin edildiği kadarıyla 1489 yılında ilk kez saraya 
girmiş ve daha sonra Ramazan ayının bir temsilcisi 
haline gelmiş. 

Güllaç tarifi
• 3 litre süt
• 12 parça güllaç yaprağı
• 3 su bardağı toz şeker
• 1 paket vanilin
• 2 su bardağı ceviz içi

Süslemek için
• Çilek, nar veya mevsim meyvesi(8-10 parça)
• Birkaç adet taze nane yaprağı
• 4 yemek kaşığı toz antep fıstığı ya da 
   sevdiğiniz kuruyemişler

Hazırlanışı
Sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave 

edin. 1 paket vanilini de sütün içerisine ilave ettikten sonra 
orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Süt, 
elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ise ocaktan alın ve 1 
paket vanilini de sütün içerisine ilave ettikten sonra orta ateşte 
şeker eriyene kadar tekrar karıştırın. Süt kaynamadan ocaktan alın 
ve 2 su bardağı cevizi irili ufaklı, dişe gelir kıvamda olacak şekilde 
bıçakla doğrayın. Güllacı hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe 
ılık sütten ekleyin. Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böl-
düğünüz güllaç yapraklarından ekleyin. 

Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığına ve hepsinin 
iyice ıslandığına emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabı-
nıza güzelce yerleştirin. Güllaç yapraklarının, 5 dakika sütü çekmeleri için 
bekledikten sonra doğradığınız cevizleri üzerine dökün ve kalan güllaç yaprak-
larını da ıslatarak üzerine ekleyin. Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra 
güllacınızı keserek tabaklara alabilirsiniz. Taze nane yaprakları, çilek, dövülmüş 
ceviz ve toz fıstık ile süsleyip, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

MUTFAKTA YAŞAM | Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlıları
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Gelelim bir diğer lezzetli sütlü tatlı tarifi ne: Sütlaç!        
Güllaç tarifine kıyasla çok daha fazla evde 

farklı şekillerde pişirilen ve tüketilen Sütlaç 
‘’sütlü aş’’ veya ‘’sütlü pirinç’’ adlarıyla ilk kez 
15. yüzyılda tıbbi kitaplarda ve Kaygusuz Ab-
dal’ın şiirlerinde geçiyor. Yalnızca Türkiye’de 
değil İtalyan mutfağında da yer edinen sütlaç, 
16 yüzyılda üzerine şeker ve tarçın serpilmiş 
Türk usulü sütlü pirinç olarak servis edilmesiyle 
Türkiye sınırlarını aşmış oldu. 

Sütlaç tarifi
• 40 gram pirinç yani yaklaşık 3 yemek kaşığı
• 2 su bardağı sıcak su (400 ml)
• 1 litre süt
• 1 su bardağı toz şeker (200 g)
• 2 yemek kaşığı (tepeleme) buğday nişastası
• 1 çay bardağı su (150 ml)

Hazırlanışı
Yıkadığınız pirinci tencereye alın ve 2 su bar-

dağı sıcak suyu ekleyerek kısık ateşte pişirmeye 
başlayın. Sütlacı ara ara karıştırın. Pirinç, suyu 
çekip lapa hale gelince üzerine sütü ilave edin. 
Karıştırın ve süt kaynayana kadar ara ara karış-
tırmaya devam edin. Kaynadıktan sonra altını 
kısın, 8-10 dakika daha bu şekilde karıştırarak 
kısık ateşte pişirin. Ardından şekeri ekleyin, 
karıştırın. Tekrar kaynamasını bekleyin ve 4-5 
dakika daha da kısık ateşte bu şekilde kaynatın. 

Nişastayı, 1 çay bardağı suyla karıştırın ve 
aynı anda hem karıştırıp hem tencereye ekleyin. 
Karıştırdıktan sonra hafifçe kıvam alana kadar 
pişirin. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha 
karıştırın. Bu sırada sütlacın kıvamı akışkan 
bir boza kıvamına gelecektir. Sütlacı kaselere 
bölün ve oda sıcaklığında soğuduktan sonra 
buzdolabında en az 2 saat, tercihen 1 akşam  
kadar bekletin ve servis etmeden önce buz-
dolabından çıkarıp 5 dakika bekletin, tarçın 
serperek servis edin. Afiyet olsun!
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Gece fotoğrafçılığı için tüyolar ve objektif önerileri | OBJEKTİF

Fotoğraf tutkunları için belki de en zorlayıcı 
anlardan biri gece çekimleri. Hem DSLR, hem 
aynasız hem de mobil fotoğraf tutkunları 
için gece çekimleri hem heyecan verici hem 
de hayal kırıklıklarına neden olan hatalarla 
karşımıza çıkıyor. Burada hem objektif seçimi 
hem de makine ayarlarının nasıl seçileceği 
gece çekimleri açısından önemli. 

GECE FOTOĞRAFÇILIĞI 
İÇİN TÜYOLAR VE 
OBJEKTİF ÖNERİLERİ

OBJEKTİF | Gece fotoğrafçılığı için tüyolar ve objektif önerileri
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mek için de telefoto objektifler için özel 
monopod ayakları tercih etmeniz önemli. 
Ancak burada da fotoğrafı çekeceğiniz 
alanın uzanabileceğiniz rahatlıkta olması 
gerekiyor. Çünkü bu objektif sarsılmasını 
kesen monopodlar için yatarak fotoğraf 
çekmeniz gerekiyor.

Işıklandırma
Burada özellikle çekimini yaptığınız 

alanda ışıklandırma yapılmış olması 
önemli. Eğer portre çekimi yapıyorsa-
nız flaş kullanmak mümkün ancak açık 
alanda özellikle de gece çekiminde flaş 
kullanmak pek de doğru değil. Bu an-
lamda fotoğrafını çektiğiniz alanı flaşla 

ışıklandırmaya çalışmak pek de iyi bir 
sonuç vermeyecektir. Eğer profesyonel bir 
çekim yapmak istiyorsanız ışık kullan-
mak da mümkün. Tabii ki bu ışıklarında 
ancak yakın çekimler için kullanıldığını 
unutmamak gerekiyor. 

Uzakta yer alan bir yeri çekiyorsanız bu 
anlamda çekimini yaptığınız yerin iyi bir 
ışıklandırmaya sahip olduğundan emin 
olmanız gerekiyor. 

Bu anlamda statlarda çekilen gece fo-
toğraflarının nasıl kaliteli sonuçlar verdiği 
de iyi bir örnek.

Yine uzun pozlama yaptığınız için fener 
ve benzeri ışıklı materyalleri kullanarak 
gece fotoğrafçılığında çok daha etkileyici 

pozlar çekebilirsiniz. Burada fotoğrafı 
çektiğiniz meşale çeviren bir jonglör ya 
da pozlama sırasında fenerlerle fotoğraf 
alanında bir arkadaşınızın dolaşması bu 
tür pozları yakalamanızı sağlayacaktır. 

Makine ayarları
Gece fotoğrafı için koşullara ve şartlara 

göre farklı ayarlar yapmanız mümkün. 
Ancak ışığın doğal olmadığı bu şart-
larda diyafram açıklığını son seviyelere 
çekmeniz önemli. Tabii ki bu daha önce 
de dediğimiz gibi sarsılmaya neden ola-
caktır. Diğer bir nokta ise ISO değerinin 
yükseltilmesi. Ancak ISO değerini yüksek 
tutmanız objektife giren ışık miktarını 

Gece fotoğrafçılığı için tüyolar ve objektif önerileri | OBJEKTİF

G
ece fotoğrafçılığı eğer doğru 
ekipman ve teknik bilgiye sa-
hip değilseniz hayal kırıklığına 
neden olabilir. Bu anlamda gece 

fotoğrafı çekmek isteyenler için ekipman 
seçimi bu anlamda önemli. Sizler için 
gece fotoğrafçılığı için gerekli ekipman-
ları, tüyoları ve objektif tavsiyelerini bir 
araya getirdik. 

Gece fotoğrafçılığı için gerekli 
ekipmanlar
Fotoğraf, ışığın gücüne ve kuvvetine 

dayalı olan önemli görsel sanat dalların-
dan biri. Burada önemli olan ışığı iyi bir 
şekilde kullanmak. Gece fotoğrafçılığı ise 

tam aksine ışık imkânlarının oldukça az 
olduğu zor koşullara sahip. 

Özellikle doğal ışığın olmadığı gece 
fotoğrafçılığı, fotoğrafın kalitesini de et-
kileyen öğelerden biri. Bu anlamda gece 
fotoğrafçılığında kullandığınız makine-
nin diyafram açıklığının yüksek olması 
önemli. 

Ancak yüksek diyafram açıklığı özellikle 
DSLR makineler için titreme sorunlarını 
da beraberinde getiriyor. Işığın yetersiz 
olması nedeniyle daha uzun pozlama 
yapan makinenin bu çekim sırasında 
sabit kalması önemli. Bu anlamda da gece 
fotoğrafı için elde çekim yapmak pek de 
sağlıklı değil. 

Gece fotoğraf çekimi yapmak istiyorsa-
nız öncelikle makinenizi taşıyacak kadar 
güçlü bir tripoda sahip olmanız gereki-
yor. Tabii ki burada taktığınız objektifin 
ağırlığını da hesaba katmak gerekiyor. 
Tripodla sarsılma sorununu engelledikten 
sonra fotoğraf çekimi yaptığınız yerin 
çekime uygun olduğundan emin olma-
nız gerekiyor. 

Makine uzun pozlama yapacağı için 
kalabalık bir yerde çekim yapmak pozla-
manın sağlıklı yapıl-
masına de engel 
olabilir. Yine 
uzak bir ob-
jeyi gece çek-

OBJEKTİF | Gece fotoğrafçılığı için tüyolar ve objektif önerileri
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artırsa da fotoğraf gürültüsünün de art-
masına neden oluyor. 

Bu anlamda kaliteli bir gece fotoğrafı 
için denemeler yapmak ve doğru kalite 
ve ISO ayarını koşullara göre belirlemek 
gerekiyor. Burada makinenizin otomatik 
çekim modundan yararlanabilirsiniz. 
Her ne kadar bu ayarlar özellikle gece 
koşullarında doğru ayarı vermese de ya-
kın değerlere ulaşmanız mümkün. Yine 
pozlama telafisini de bu anlamda artıya 
almanız da daha ışıklı bir manzaraya sa-
hip olmanızı sağlayacaktır. Ancak burada 
ayarı fazla kaçırmamak ve ışık doğallığını 
bozmamanız gerekiyor. 

Objektif seçimi
Gece çekimlerinin belki de en can alıcı 

noktası objektif seçimi. Burada seçtiğiniz 
objektifin diyafram açıklığının f/1.8 ve 
altı olması önemli bir avantaj. Eğer çok 
uzak bir obje fotoğrafı çekmiyorsanız 
seçtiğiniz objektifin zoom aralığının kısa 
olması da daha stabil bir fotoğraf çekimi 
sağlayacaktır. 

Bu sayede makine sarsılması da en aza 
indirger. Yine objektiflerde zoom aralığı 
artıkça kalitenin de düştüğü bilinen bir 
gerçek. Bu anlamda çok uzak bir mesafeden 
fotoğraf çekmeyecekseniz telefoto ve zoom 
objektifleri kullanmamak da fayda var. 

Hem DSLR, hem de aynasız fotoğraf 
makineleri için kullandığınız objektifin 
makinenin kendi markasına ait olması da 
önemli bir avantaj. Her üretici makinesini 
kendi objektif lerinden en ideal sonucu 
almak için geliştiriyor. Bu anlamda en 
doğru sonuç için orijinal objektif kul-
lanmak önemli. 

Yine kullandığınız objektifi kullan-
madan önce temizlemenizde de yarar 
var. Eğer objektifte bir leke varsa gece 
çekiminde bunu anlamak zordur. Yine 
gece çekiminde bu tür lekeler fotoğraf 
kalitesini ekstra bozabilirler.  

Gece fotoğrafçılığı için tüyolar ve objektif önerileri | OBJEKTİFOBJEKTİF | Gece fotoğrafçılığı için tüyolar ve objektif önerileri
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Coen Kardeşler | SES VE GÖRÜNTÜ

Mediatrend ekibi olarak her ay bir 
yönetmenin hayatına ayna tutuyoruz. 
Ancak bu sayıda, iki yönetmeni konuk 
edeceğiz. Sinema dünyasının ünlü ikilisi, 
Coen Kardeşler’in sinematografi sini ve 
yaşantılarını mercek altına alacağız.

SİNEMA DÜNYASINDA 
‘İKİ KAFALI YÖNETMEN’:

COEN KARDEŞLER 

SES VE GÖRÜNTÜ | Coen Kardeşler 
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T
arihteki ilk sinema filmi, iki kardeş 
tarafından çekildi: Lumier Kardeş-
ler... Yıllar sonra da bu büyü bozul-
madı. Dünyanın farklı noktalarında 

bazı kardeş yönetmenler, güçlerini birleşti-
rerek ortak filmlere imza attı. Wachowski 
Kardeşler, Safdie Kardeşler ve hatta Türkiye 
sinemasının tecrübeli isimleri olan Taylan 
Biraderler… Bu liste uzayıp gider. Fakat 
konu sinemacı kardeşlerden açılınca, Coen 
Kardeşler’i unutmamak gerekir.

Sırasıyla 1954 ve 1957 yıllarında Minne-
sota’da dünyaya gelen Joel ve Ethan Coen, 
bir banliyö bölgesi olan St. Louis Park’ta 
büyüdü. Bir ekonomi profesörü ve sanat 
tarihi profesörünün çocukları olan bu ikili, 
henüz çocukken sinema ile tanıştı. Kom-
şularının çimlerini biçerek para toplayan 
kardeşler, bu parayla Vivitar Super-8 adlı 
kamerayı satın aldı. Ellerindeki kamerayla, 
televizyonda izledikleri filmleri arkadaş 
çevresiyle taklit ederek yeniden hayata 
geçirmeye çalıştılar. Yaptıkları bu pratik, 
yıllar sonra epey parlayacak kariyerlerinin 
ilk adımlarıydı.

New York Üniversitesi’nde film progra-
mına katılan Joel, bitirme tezi olarak 30 
dakikalık ilk kısa filmi olan Soundings’i 
çekti. Ethan ise bu süre zarfında Prince-
town Üniversitesi’nde felsefe lisansı aldı.

İkilinin sinema sektörüne somut olarak 

ilk girişleri ise Sam Raimi sayesinde oldu. 
Raimi, 1981 yılında çektiği The Evil Dead 
filminde yardımcı editör olarak Joel’i gö-
revlendirdi. Daha sonra samimi oldular 
ve Coen Kardeşler, Raimi ile aynı evde 
yaşamaya başladı. Raimi’den güç alan 
kardeşler, 1984 yılında ilk ticari filmleri 
olan Blood Simple’ı yazıp yönetmeye güç 
buldu. İçinde bolca kara komedi ögesi ta-
şıyan bu korku filmi, henüz ilk denemede 
kardeşlerin sinema tarzlarını izleyiciye 
ispatlamayı başardı.

Sıradaki projeleri, kendilerinin yazdığı 
ve Sam Raimi’nin yönettiği Crimewave 
(1985) filmi oldu. Burada bir yönetmen 
olarak değil, salt senarist olarak da ne 
kadar başarılı olduklarını gösterdiler. Sı-
rada ise günümüzde bir kült haline gelen 
Raising Arizona (1987) filmi vardı. Yine 
bir kara komedi olan bu yapımda Nicolas 
Cage başrolü üstlendi.

90’lı yıllar, Coen Kardeşler için tam bir 
patlama noktasıydı. Miller’s Crossing ile 
izleyicilerinin karşısına çıkan ikili, bir yıl 
sonra Barton Fink’i (1991) çekti. Kara mi-
zah deyince akıllara gelen ilk yapımlardan 
biri olan bu film, Oscar adaylığı kazandı 
ve Cannes Film Festivali’nde Palme d’Or 
da dahil olmak üzere üç büyük ödüle 
layık görüldü.

Coen Kardeşler, pek çok eleştirmene 

göre kariyerinin en etkileyici filmlerini 
bu yıllarda çekti. The Hudsucker Proxy, 
Fargo ve elbette The Big Lebowski... Bu 
yapımlar, yönetmen ikiliye büyük paralar 
ve başarılar kazandırmakla beraber kara 
komedi türünü de oldukça etkiledi. Bu 
türün sonraki pek çok temsilcisi, kaçınıl-
maz bir biçimde Coen’lerden etkilendi. 

2000’li yıllara geldiğimizde, biraz daha 
durgun bir tempo ile karşılaşsak da yine 
birbirinden etkileyici Coen filmleri sey-
retme şansı bulduk. O Brother, Where Art 
Thou?, The Man Who Wasn’t There, Hail 
Ceasar, No Country for Old Men, Inside 
Llewyn Davis ve daha pek çok film... Bir 
süredir suskunluğunu koruyan ikili, son 
olarak 2018 yılında bir Netflix yapımı olan 
The Ballad of Buster Scruggs filmi için 
kamera başına geçti. Bu antolojik filmde, 
6 farklı Amerikan western hikayesini 
ekrana yansıttılar.

Drama ile komediyi ustalıkla iç içe geçi-
ren Coen Kardeşler, arada ufak kaçamaklar 
yapsalar da çoğunlukla kariyerleri boyunca 
birlikte hareket etti. Onlarla beraber çalı-
şan oyuncular, ikisinin de tamamen aynı 
kafa yapısına sahip olduğunu; verdikleri 
cevapların bile birbirleriyle tamamen ör-
tüştüğünü dile getirdi. Bu nedenle sinema 
camiasında Coen’ler, “İki Kafalı Yönetmen” 
lakabıyla anılmaya başladı.

BARTON FİNK 

FARGO THE BİG LEBOWSKİ 

Coen Kardeşler | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Coen Kardeşler 
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Güvenlik kameralarının bankalar, kamu kurumlarında yer aldığı 
1990’lı yıllardan sonra 2000’li yıllarla beraber yeni bir kişisel 

güvenlik aracı olarak IP kameralar ortaya çıktı. 
İlk IP kamera 1996 yılında ortaya çıkmış olsa da 

tüketicilerin bu teknolojiyle buluşması 2000’li 
yılların ortalarını buldu. Doksanlı yıllarla 

birlikte artan kişisel güvenlik ihtiyacı böylece 
internetinde yaygınlaşmasıyla IP kameraların 

tercih edilmesini sağladı. 
IP kameraların en büyük özelliklerinden 
birisi internet üzerinden bu kameraların 
izlenebilme imkânına sahip olmalarıdır. 

Böylece zaman ve mekân fark 
etmeden bu kameralarla ev ve 

işyerlerinizi korumak mümkün.  Son 
yılarda ise özellikle çocuklu aileler 

çeşitli güvenlik endişelerinden 
dolayı IP kamera modellerine 
yöneliyor. İşte sizin için en iyi 

dört IP kamera modelini 
bir araya getirdik.

Çocuk güvenliği için en iyi IP güvenlik kameraları | SES VE GÖRÜNTÜ

ÇOCUK GÜVENLİĞİ İÇİN 
EN İYİ IP GÜVENLİK 
KAMERALARI

SES VE GÖRÜNTÜ | Çocuk güvenliği için en iyi IP güvenlik kameraları
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Her yöne dönen IP kamera: 

Xiaomi Mi Home 
360 derece Full HD  

Akıllı telefondan su ısıtıcısına kadar 
birçok farklı elektronik cihaz üreten 
Xiaomi. IP güvenlik kamerası mo-
delleriyle de karşımızda. Bu anlamda 
adından da anlaşılacağı üzere 360 de-
rece dönebilen Xiaomi IP kamera, Full 
HD çözünürlükle karşımıza çıkıyor. 

Gece görüş desteği de sunan kamera, 
her yöne dönebilen kamerası sayesinde 
kör nokta sorununu da en aza indir-
giyor. Wi-Fi bağlantısı da oldukça iyi 
olan kamera, kolayca Wi-Fi üzerinden 
kontrol etme imkânı sunuyor. 

Kameranın bir diğer önemli özelliği 
ise SD kart üzerine kayıt yapabilmesi. 
Böylece uzakta olduğunuz zamanlar-
da kameranın kayıt özelliği çok daha 
verimli kullanılabiliyor. Xiaomi Mi 
Home aynı zamanda hareket kaydı 
özelliği ile öne çıkıyor. Bu anlamda 
kamera SD kart takılı olsa da olmasa 
da hareket algıladığında kısa süreli 
kayıt alıp sizi uyarabiliyor. 

Çocuk güvenliği için en iyi IP güvenlik kameraları | SES VE GÖRÜNTÜ

Fiyat performans odaklı IP kamera: TP-Link Tapo C100  

Güvenlik kamerası arayanlar ancak büt-
çesini de çok da zorlamak istemeyenler için 
TP-Link Tapo C100 oldukça iyi bir seçenek. 
Kameranın en önemli özelliklerinden 
birisi ise gece görüşüne sahip olması. IP 
güvenlik kameraları için olmazsa olmaz 
özelliklerden bir tanesi gece görüşü. Ka-
meranın gece görüşü de görüntü kalitesi 

açısından oldukça tatmin edici. 
TP-Link Tapo C100 kamerasının bir 

diğer önemli özelliği ise Wi-Fi yanında 
mobil internet desteği de sunması. Böylece 
kamerayı kendi mobil ağınıza bağlamanız 
da mümkün oluyor.  Yine cihazın kablosuz 
bağlantısın da oldukça hızlı. TP-Link2in 
Modem ve Router konusunda ki tecrübesi 

de bu anlamda karşımıza çıkıyor. 
Oldukça küçük yapıda olan kamera bu 

anlamda çok kolay bir şekilde de sakla-
nabiliyor. Bu da özellikle çocuk güvenliği 
açısından bir avantaj. Duvara da monte 
edilebilen kamerayı belli bir zamanda 
açıp kapatmak için uygulama üzerinden 
kontrol etmek de mümkün. 

SES VE GÖRÜNTÜ | Çocuk güvenliği için en iyi IP güvenlik kameraları
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Yapay zekâlı IP kamera: 

Anker Eufy Security D  

Anker, ses teknolojileri üzerine uzmanlaşmış olsa son 
yıllarda farklı elektronik ürünlerini de üretmeye başladı. 
Bu anlamda firma güvenlik kamerası konusunda da iddialı 
bir ürünle karşımıza çıkıyor. Tıpkı Xiaomi gibi 360 derece 
dönebilen kamera ile gelen Anker Eufy Security özellikle ses 
kalitesinde oldukça üst seviyede. Temiz ses kaydı alan kamera 
2K çözünürlükte de kayıt yapma özelliğine sahip. 

IP kameranın bir diğer önemli özelliği ise yine Xiaomi gibi 
hareket algılayıcısına sahip olması. Ancak Anker’in güvenlik 
kamerası burada yapay zekâsıyla öne çıkıyor. Bu anlamda ka-
meranın hareket algılayıcısı hayvan ve insanları birbirinden 
ayırt edebiliyor. Bu da her kedi gördüğünde uyarı gönderen 
kötü güvenlik kamerası tecrübesini de önlemiş oluyor. Aynı 

zamanda kamera üzerinde yer alan ho-
parlörü sayesinde uzaktan iletişim 
kurmanız da mümkün. 

Anker Eufy Security, kızılötesi 
gece görüşü özelliğiyle de ön pla-
na çıkıyor. Yine kamera kızılötesi 
özelliği sayesinde kamera kaydı 
sırasında kişi tespiti yapabilme 
özelliğine sahip.

SES VE GÖRÜNTÜ | Çocuk güvenliği için en iyi IP güvenlik kameraları

Yapay zekâ ve yüksek kaliteli çekim bir arada: 

Xiaomi Mi Home 360 derece 2K IP kamera  

Xiaomi Mi Home 360 derece modelinin 
2K kayıt kalitesine sahip versiyonu, aynı 
360 derece dönen kamera sistemine sahip. 
Kameranın en önemli özelliği ise düşük 
ışık koşullarında çekim kalitesinin oldukça 
tatmin edici olması. Bunun temel sebebi 
ise kameranın f/1.4 diyafram açıklığına 
sahip olması. 

Aynı zamanda gece görüşünde de kı-
zılötesi desteği sayesinde karanlıkta bile 
detaylı bir görüntüye ulaşmanız müm-

kün oluyor.  Kameranın 360 derece yatay 
görüşü ve yakınlaştırma özelliği ile kör 
noktalar da neredeyse ortadan kalkıyor. 
Aynı zamanda kamera dikeyde ise 108 
derece açıyla geniş bir görüş açısına sahip. 

Xiaomi Mi 360 derece 2K IP güvenlik 
kamerası, yapay zeka desteğiyle insan ve 
hayvanları birbirinden ayırabilen algo-
ritmaya sahip. Böylece yanlış alarmların 
da önüne geçilmiş oluyor.

Xiaomi güvenlik kamerası aynı zamanda 

iki yönlü sesli arama desteğine de sahip. 
Böylece uzaktan da kameraya bağlanıp 
konuşma yapmanız da mümkün. 

Kamera SD kart depolama desteği dı-
şında H 265 video kodlama teknolojisi 
ile kaliteli görüntüleri çok daha az yer 
kaplayacak şekilde depolayabiliyor. Yine 
SD kartta yer alan görüntüleri de yedek-
leyen bulut depolama desteği hareketli 
etkinleşen video özelliği için de 7 gün 
destek sunuyor. 

Çocuk güvenliği için en iyi IP güvenlik kameraları | SES VE GÖRÜNTÜ
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Mac Studio ve Studio Display sahneye çıktı | BİLGİSAYAR DÜNYASI

MAC STUDIO VE 
STUDIO DISPLAY 
SAHNEYE ÇIKTI
Apple, 8 Mart’ta düzenlediği Apple Peek Performance 
etkinliğinde M1 işlemcili iPad Air, A15 Bionic 
işlemciden güç alan iPhone SE 2022 ve birçok yeni 
ürün ile karşımıza çıktı. Etkinliğin gözdesi ise Apple 
M1 Ultra işlemciden güç alan Mac Studio ve Studio 
Display oldu. İşte tüm detayları ile Mac Studio ve 
Studio Display özellikleri ve fi yatını bir araya getirdik.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Mac Studio ve Studio Display sahneye çıktı
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Mac Studio ve Studio Display sahneye çıktı | BİLGİSAYAR DÜNYASI

A
pple, popüler Mac mini serisine bir cihaz daha ekledi. 
Mac Studio olarak adlandırılan yeni model, profesyo-
nellere hitap ediyor. Boyut olarak 7,7 inç genişliğe ve 3,7 
inç uzunluğa sahip olan dikdörtgen prizma şeklindeki 

cihaz, içerisinde MacBook Pro modellerinde gördüğümüz M1 
Max ve yeni M1 Ultra işlemcisiyle birlikte geliyor.

Cihazın arka tarafında 4 adet Type-C Thunderbolt girişi oldu-
ğunu görüyoruz. Ayrıca, 10 Gbps Ethernet, 2 adet USB-A, HDMI 
ve Pro Audio Jack (Hi-Res) girişi bulunuyor. Buna ek olarak, Wi-
Fi 6 ve Bluetooth 5 standartlarıyla birlikte geliyor. Ön tarafında 
ise 2 adet Type-C (M1 Ultra olan da 2 adet Thunderbolt) ve SD 
kart okuyucu ile geliyor.

Buna ek olarak cihaz, aynı anda 4 adet 4K TV veya monitöre 
görüntü aktarabiliyor. Ayrıca içerisinde bulunan M1 Max işlemcisi 
sayesinde, geçtiğimiz dönemde tanıtılan 10 çekirdekli i9 işlemciye 
sahip iMac modelinden 2,5 kat, 16 çekirdekli Xeon işlemcili Mac 
Pro’dan ise yüzde 50 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Grafik per-
formans tarafındaysa, Radeon Pro 5700XT kullanan 27 inç iMac 
modelinden 3,4 kat daha iyi olduğu belirtiliyor.

Mac Studio modelinin SSD veri aktarım hızlarına baktığımız-
daysa Apple, 7.4 Gbps hızına çıkabilen 8TB’a kadar hafıza desteği 
sunuyor. Ayrıca şirket, bu cihazın dünyada aynı anda 18 adet 8K 
ProRes 422 oynatabilen tek bilgisayar olduğunu söylüyor.

Studio Display, A13 Bionic işlemci ile tanıtıldı
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, 

bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. iPhone 
SE 2022, Mac Studio, M1 Ultra ve iPad Air 5‘in yanı sıra iPhone 13 
için yeni renk seçeneğinin tanıtıldığı etkinlikte M1 Max işlemcili 
Mac Studio ile Studio Display de tanıtıldı. Studio Display‘in çıkış 
tarihi ve fiyatı ile ilgili ayrıntılar da belli oldu. Etkinlikte tanıtılan 
ürünün 18 Mart’ta çıkması bekleniyor. Ayrıca Studio Display, 1599 
dolar çıkış fiyatına sahip.

Studio Display, 600 nit maksimum parlaklığa sahip olarak çıktı. 
1 milyar renk gösterip ve P3 renk gamutuna destek veren ürün, 27 
inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Mini-LED teknolojisini 
benimsemeyen ve 5K çözünürlük sunan Studio Display, True Tone 
teknolojisi ile renk sıcaklığını ortama göre değiştirebilecek. Ayrı-
ca parlak ışık kaynaklarıyla aydınlanan çalışma alanları için ise 
bir nano-texture cam seçeneğiyle piyasaya sürülecek. A13 Bionic 
işlemci ile piyasaya sunulacak.

Studio Display ile yeni özellikler de gelecek. 12 megapiksellik bir 
ön kameraya sahip olacak ürün, Yerleşik olarak stüdyo kalitesinde 
üçlü mikrofon dizilimi ve hoparlör sistemlerini de içerecek. Tasa-
rım olarak bakıldığında ürün yerleşik stant sayesinde kullanıcılar 
ekranı 30 dereceye kadar eğebilme imkânı sağlıyor. Ayrıca VESA 
montaj adaptörü seçeceği ise yatay ve dikey kullanımı destekliyor.

Studio Display; ağ bağlantısı, yüksek hızlı çevre birimleri ve 
depolama aygıtları gibi seçeneklerin doğrudan ekrana bağlana-
bilmesi için 10 GBps’ye kadar çıkan üç adet USB-C portuna sahip 
olacak. Ürün, şarj etme konusunda da oldukça iddialı geliyor. Zira 
96W’a kadar güç sağlayabilen ekran, 14 inç MacBook Pro’yu bile 
hızlı şarj edebilme yeteneğine sahip.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Mac Studio ve Studio Display sahneye çıktı
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Acer Nitro AN515-55
Tavsiye edeceğim ilk taşınabilir oyun 

bilgisayarı, Acer firmasının Nitro seri-
sinden. Model numarası AN515-55 olan 
ürün, Intel i5-10300H işlemciden güç alı-
yor. 8GB GDDR4 RAM ve 512GB SSD’si 
bulunan bu oyun bilgisayarında, grafik 
işlemci olarak 4GB hafızalı NVIDIA Ge-
Force RTX 3050 mevcut. 15.6 inç LED 
ekranı bulunan ürün, bu ekranda Full HD 
(1920×1080) çözünürlüğünde görüntüler 
sunarken, 144 Hz ekran yenileme hızı ve 
3 Ms tepki süresini destekliyor. Wi-Fi 6 
AX201 kablosuz ağ teknolojisi ve Gigabit 
ethernet destekli olan üründe, 11 saate 
kadar kullanım ömrü sunan batarya kul-
lanılmış. Acer Nitro oyun bilgisayarları, 
ikiz fanları, Acer CoolBoost teknolojisi ve 
dörtlü havalandırma deliğiyle üst düzey 
soğutma avantajı sunuyor. Fanların hızı ve 
güç planı, NitroSense yazılımıyla kontrol 
ediliyor. Son olarak üründe 4 bölgeli RGB 
aydınlatmalı klavye bulunduğunu da hatır-
latmış olayım. Ürünün ağırlığı ise 2.3 kg.

ZYXEL WAP3205 v3 N300 
Access Point
Oyun oynarken ihtiyacınız olan tek şey 
yalnızca iyi bir bilgisayar değil. Aynı za-
manda keyifli bir online oyun deneyimi 
için iyi bir internet bağlantısına sahip 
olmanız gerekiyor. Evinizde internetin 
yeterince iyi çektiğini düşünmüyor, 
kablosuz bağlantı hızınızı yükselt-
mek istiyorsanız, Zyxel’in tam da 
size göre bir çözümü mevcut!

En iyi taşınabilir oyun bilgisayarları | BİLGİSAYAR DÜNYASI

OYUN NEREYE, 
SİZ ORAYA:

EN İYİ 
TAŞINABİLİR 
OYUN 
BİLGİSAYARLARI
Oyun amaçlı bilgisayarlar, genel amaçlı 
kullanılan bilgisayarlara oranla daha fazla 
teknolojik yeterlilik gerektiriyor. Her şeyden 
önce özel bir grafi k kartı bulunması, oyunlarda 
gerekli performansı sağlamak için şart. İyi bir 
grafi k kartı, akıcı oyun deneyimi, kaliteli ve 
yırtılma olmayan görüntüler elde edilmesini 
sağlar. O nedenle satın alacağınız oyun 
bilgisayarının, hangi grafi k kartını içerdiği 
dikkat etmeniz gereken ilk noktalardandır. 
Bunun yanı sıra güçlü bir işlemci, yeterli 
oranda RAM kapasitesi ve yine yeterli oranda 
SSD kapasitesi de önde gelen unsurlardır.

B
ilgisayarın ekran teknolojisi de 
önemli faktörler arasında yer alır. 
IPS, TN ya da LED ekran gibi farklı 
teknolojiler bulunmaktadır. Farklı 

markalar, farklı teknolojik özellikli ürünleri 
satışa sunuyor. Burada satın alacağınız ürün 
alternatiflerini iyi incelemek, teknik özel-

liklerini karşılaştırmak ve fiyat/performans 
açısından değerlendirme yapmak gerekir. 
Bu noktada tercih tamamen size kalıyor. 
Sizler için oyun ihtiyacınızı karşılayacak 
dört farklı taşınabilir bilgisayar modelini 
inceledik. Gelin bu bilgisayar modellerine 
yakından bakalım.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | En iyi taşınabilir oyun bilgisayarları
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En iyi taşınabilir oyun bilgisayarları | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Casper Excalibur G770.1140-8VJ0T-B
Şu sıralar taşınabilir oyun bilgisayarı 

satın almayı düşünenlere, Casper fir-
masının Excalibur G770.1140-8VJ0T-B 
model ürününü de alternatifler arasında 
değerlendirmelerini öneririm. Casper’ın 
bu ürünü, Intel’in i5-11400H işlemcisin-
den güç alıyor ve 8GB DDR4 RAM ile 
500GB SSD ile kullanıcısına ulaşıyor. 

Grafik işlemci olarak 4GB hafızalı NVI-
DIA GeForce RTX 3050 tercih edilen bu 
bilgisayarın LED teknolojili ekranı 15.6 
inç büyüklüğünde ve bu ekranda Full HD 
(1920×1080) çözünürlüğünde görüntüler 
sunuyor. Ekranın görüntü yenileme hızı 
ise 144 Hz. WiFi kablosuz bağlantı tekno-
lojisiyle Gigabit ethernet desteği bulunan 

Casper Excalibur G770.1140-8VJ0T-B 
bilgisayarın şarj ömrü ise 51.28 WHR 
olarak belirtilmiş. Üç bölgeye ayrılmış 
RGB aydınlatmalı klavye bulunan üründe, 
Excalibur Kontrol Merkezi uygulamasıyla 
gerekli tüm ayarları yapma imkânı var. 
Excalibur G770.1140-8VJ0T-B bilgisayarın 
ağırlığı ise 2.1 kg.

HP Victus 4H0X8EA
Taşınabilir oyun bilgisayarı kulvarın-

da bir başka alternatif de HP firmasının 
Victus 4H0X8EA model numaralı ürünü. 
Intel’in i5-11400H işlemcisi kullanılmış 
olan üründe 8GB DDR4 RAM ve veri de-
polama için 512GB SSD mevcut. Grafik 
işlemci olarak 4GB hafızalı NVIDIA Ge-

Force RTX 3050 bulunan HP’nin bu oyun 
bilgisayarının ekranı ise 16.1 inç ve Full 
HD (1920×1080) çözünürlüğünde görün-
tüler sunuyor. IPS teknolojili bu ekranın 
görüntü yenileme hızı ise 144 Hz. WiFi 6 
kablosuz bağlantı teknolojisiyle, Gigabit 
ethernet destekli olan ürünün batarya 

ömrü ise tek şarjla 5 saat 45 dakikaya 
kadar. Bilgisayarınızın performansını 
kontrol etmek, aydınlatma seçenekleri ile 
daha fazla detaya hâkim olmak ve oyun 
deneyimini geliştirmek için OMEN Ga-
ming Hub yazılımını kullanabiliyorsunuz. 
Ürünün ağırlığı ise 2.46 kg.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | En iyi taşınabilir oyun bilgisayarları
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Asus TUF 
FX516PM-HN025T
Listeme a ld ığ ım son taşınabi l i r 

oyun bilgisayarı, Asus firmasının TUF 
FX516PM-HN025T modeli. Intel i7-11370H 
işlemciden güç alan bu bilgisayarda, 16GB 
DDR4 RAM ve depolama alanı olarak 
512GB SSD mevcut. NVIDIA firmasının 
6GB hafızalı GeForce RTX 3060 gra-
fik işlemcisiyle desteklenen Asus TUF 
FX516PM-HN025T oyun bilgisayarında, 
15.6 inç Full HD (1920×1080) çözünür-
lüğü destekleyen, görüntü yenileme hızı 
144 Hz., tepki süresi 3 Ms. olan IPS ek-
ran kullanılmış. WiFi kablosuz bağlantı 
teknolojisi ve Gigabit ethernet desteğiyle 
gelen Asus FX516PM-HN025T oyun bilgi-
sayarının batarya ömrü ise 16,6 saate ka-
dar. Üründe gereken tüm temel ayarlar ve 
çeşitli özelleştirmeler Armoury Crate adlı 
yazılım üzerinden gerçekleştiriliyor. RGB 
aydınlatmalı klavye bulunan ürün, MIL-
STD askeri dayanıklılık standartlarını da 
destekliyor. Asus TUFFX516PM-HN025T 
taşınabilir oyun bilgisayarının ağırlığı ise 
sadece 2 kg.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | En iyi taşınabilir oyun bilgisayarları
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94. Akademi Ödülleri 
sahiplerini buldu. Oscar jürisi, 
En İyi Film dalında bir Apple 
TV+ yapımı olan CODA’ya ödül 
verdi. Böylelikle Hollywood’un 
en seçkin fi lm festivalinde, ilk 
defa en büyük ödülü bir dijital 
yayın platformu elde etti.

SONY BRAVIA KD65X81J 65’’
Akademi, yılın en iyi filmlerini onurlandırdı. Peki ya siz 
bunlardan kaç tanesini izlediniz? Görkemli bir sinema 
deneyiminde size eşlik edecek kaliteli bir televizyona 

ihtiyacınız varsa, Sony’nin bu ürününü gözden 
kaçırmayın. 4K Ultra HD görüntü kalitesine sahip bu 
LED TV, adeta izleyiciyi atmosferin içine dahil ediyor.

Son yılların en ilginç Oscar’ı sahiplerini buldu | EĞLENCE DÜNYASI

SON YILLARIN 
EN İLGİNÇ OSCAR’I 
SAHİPLERİNİ BULDU

EĞLENCE DÜNYASI | Son yılların en ilginç Oscar’ı sahiplerini buldu
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

Ç
ok konuşulacak bir Oscar törenini daha geride bıraktık. 
Akademi üyelerinin yılın en iyi filmlerini onurlandır-
dığı etkinlikte, bu yıl oldukça ilginç anlara şahit olduk. 
Görkemli bir kırmızı halı şöleniyle başlayan organizas-

yon; ünlü komedyen Chris Rock’ın sahnede Will Smith’in eşi 
üzerinden yaptığı şakalarla gerilim dozunu artırdı. Akabinde 
sahneye çıkan Smith, komedyene beklenmedik bir tokat atarak 
sosyal medyada viral haline geldi. Oscar gecesi, filmlerden ziyade 
sahnede yaşanan bu gerginlikle hafızalara kazındı.

Yaşanan tüm tatsız olaylara rağmen 94. Akademi Ödülleri’nde 
birbirinden keyifli yapımların kıyasıya rekabetine şahit olduk. 
Özellikle de dijital yayın platformları tarafından üretilen filmler, 
bu sene kelimenin tam anlamıyla etkinliğe damgasını vurdu.

Apple, Oscar’larda bir ilke imza attı!
Sian Heder tarafından yazılıp yönetilen CODA, komedi ve 

drama türlerini ustalıkla harmanlayarak ortaya çarpıcı bir reşit 
olma hikayesi sunuyor. Aynı zamanda yönetmenin ilk filmi 
olma özelliğini de taşıyan bu yapım, 94. Akademi Ödülleri 
kapsamında En İyi Film ödülüne layık görüldü. Apple TV+ 
platformunda yayınlanan film, ilk defa bir dijital yapıma En 
İyi Film Oscar’ı getirdi. Böylelikle Apple, Akademi tarihinde 
bir ilke imza atmış oldu.

La Famille Bélier adlı romandan uyarlanan CODA, Akademi 
jürisi tarafından En İyi Uyarlama Senaryo ödülüne de layık gö-
rüldü. Öte yandan filmin yıldızı Troy Kotsur, En İyi Yardımcı 
Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Kotsur, Akademi tarihinde ilk defa 
bu dalda ödüle ulaşan işitme engelli oyuncu oldu.

Etkinlikte büyük ödüllerden birine ulaşan tek dijital platform 
filmi CODA değildi elbette. Netflix imzalı The Power of the Dog 
filminin yönetmeni Jane Campion, En İyi Yönetmen Oscar’ına ulaştı. 

Dune, 5 dalda Oscar ile geceye damga vurdu
Amerikalı yazar Frank Herbert’in kaleme aldığı unutulmaz bi-

lim kurgu romanından uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni, etkinliğin 
büyük ödüllerinden birine ulaşamasa da bu yıl en çok Oscar alan 
film oldu. Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve Timothée 
Chalamet’in başrolünü üstlendiği yapım, 5 farklı dalda Oscar’a 
ulaştı. En İyi Sinematografi, En İyi Görsel Efekt, En İyi Kurgu, En 
İyi Film Müziği ve En İyi Yapım Tasarım ödülleriyle taçlandırıldı.

En İyi Film: “CODA”
En İyi Yönetmen: Jane Campion, “The Power of the Dog”
En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”
En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith, “King Richard”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose, “West Side Story”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, “CODA”
Yabancı Dilde En İyi Film: “Drive My Car”
En İyi Özgün Senaryo: “Belfast”
En İyi Uyarlama Senaryo: “CODA”
En İyi Belgesel: “Summer of Soul”
En İyi Kısa Belgesel: “The Queen of Basketball”
En İyi Animasyon Filmi: “Encanto”
En İyi Sinematografi: “Dune”
En İyi Görsel Efekt: “Dune”
En İyi Kurgu: “Dune”
En İyi Film Müziği: “Dune”
En İyi Özgün Şarkı: “No Time to Die”
En İyi Yapım Tasarımı: “Dune”
En İyi Kısa Film: “The Long Goodbye”
En İyi Kısa Animasyon: “The Windshield Wiper”
En İyi Kostüm Tasarımı: “Cruella”
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: “The Eyes of Tammy Faye”

EĞLENCE DÜNYASI | Son yılların en ilginç Oscar’ı sahiplerini buldu
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Yarış oyunu denince akla ilk gelen serilerden Gran 
Turismo, geçtiğimiz haftalarda yedinci oyunu ile 

karşımıza çıktı. Polyphony Digital tarafından geliştirilen 
ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan 

oyun, an itibariyle oynanabilir durumda.

ASFALT AĞLATACAK!

Gran Turismo 7 | EĞLENCE DÜNYASIEĞLENCE DÜNYASI | Gran Turismo 7
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P
layStation markasının bugünlere 
gelmesinde önemli bir payı bulu-
nan serinin yeni oyunu; grafik ve 
oynanış gibi birçok noktada önemli 

yenilikleri bünyesinde barındırıyor. Peki 
Gran Turismo 7 oyunseverlere neler sunu-
yor? Siz değerli MediaTrend okuyucularımız 
için anlattık...

Gran Turismo 7, Işın İzleme Öncelikli 
Mod ve Kare Hızı Öncelikli Mod olmak 
üzere iki grafik moduna sahip. Işın İzleme 
Öncelikli Mod, 4K çözünürlüğe sahip bir 
akış vadederken, Kare Hızı Öncelikli Mod 
ise performansa odaklanarak oyuncuya 
daha yüksek FPS sunuyor.

Oyunda dünyanın dört bir yanından 
60’tan fazla otomotiv markası ve 400’ü aş-
kın otomobil mevcut. Aynı zamanda belirli 
aralıklarla yayınlanacak güncellemelerle bu 
sayı daha da artacak. Bunun dışında oyun-
culara gerçek pistlerin ve orijinal rotaların 
birleşiminden oluşan 34 farklı konumda 97 
pist sunulacak. Bu sayede sürekli aynı par-
kurlarda yarışma ve belirli bir zaman sonra 

sıkılma gibi bir sorun da yaşanmayacak.
Merakla beklenen Dünya Haritası da GT7 

ile geri dönüş yaptı. Harita, aynı zamanda 
oyunun belirli özelliklerine direkt erişim 
sağlayan bir menü görevini de üstlenecek. 
Oyuncuların bu noktada yapması gereken 
ilk iş; oyunda bulunan başlangıç kredileriyle 
bir otomobil almak ve yarışlara katılarak 
ödüller kazanmak olacak. Ardından araba 

modifiyesi ve araç satın alma gibi işlemler 
için de sıra gelecek.

Yarışları kazandınız, mevcut arabanızı 
modifiye ettiniz ve sıra geldi yeni bir oto-
mobil satın almaya. Bu noktada oyunculara 
üç farklı otomobil galerisi sunuluyor. 2001 
ve sonrasında üretilen modeller için ‘’Brand 
Central’’, tarihi değeri yüksek ve nadir 
bulunan arabalar için ‘’Efsanevi Otomobil 
Galerisi’’ ve uygun fiyatlı kullanılmış oto-
mobillerin bulunduğu ‘’İkinci El Otomobil 
Galerisi’’ oyuncuların emrinde olacak.

Gran Turismo 7; üç farklı sürümle satışta. 
Bunlardan ilki 599 TL’lik PS4 için standart, 
ikincisi hem PS4 hem de PS5’te oynanabilen 
699 TL’lik çift konsol destekli standart ve 
üçüncüsü de hem PS4 hem de PS5 destekli, 
1.500.000 CR oyun içi kredi, Özel Toyota 
GR Yaris, 30 PSN Avatarı veren 869 TL’lik 
Dijital Deluxe Sürümü.

Son olarak Gran Turismo 7’nin PlayS-
tation 4 ve PlayStation 5 konsollarında ne 
kadar yer kaplayacağını da belirtelim. Buna 
göre oyun, her iki konsol için de 110 GB’lık 
bir alana ihtiyaç duyacak.

EĞLENCE DÜNYASI | Gran Turismo 7 
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