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MediaTrend ailesi olarak Haziran sayımızı biricik
çocuklarımıza ayırdık. Karnelerin alındığı ve yaz tatilinin
başladığı bu günlerde ailecek yapabileceğini aktiviteleri ve
alabileceğiniz hediyelere göz attık. Buna ek olarak sizler
için Teknolojiyle dolu yepyeni bir sayı sizleri hazırladık!
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| ÖNSÖZ

KARNE TATİLİ

H

aziran ayı geldi çattı ve yaz mevsimi resmen başladı.
Havaların ısınmasına bir de okulların kapanması
eklenince, MediaTrend ailesi olarak bu sayımızı
karne tatiline adamazsak olmaz dedik. Bu nedenle
bütün bir yılın yorgunluğunu üzerimizden atmak için en
ideal ay olan Haziran’ın gelişini rengarenk sayfalarımızla
kutlamaya karar verdik.

Bu ay ana konumuz tabii ki karne tatili. Sizler için bütün yıl
çalışarak iyi notlar getiren çocuklarınıza neler alabileceğiniz
konusunda kafa patlattık ve ortaya harika önerilerden oluşan
bir liste çıkardık. Öte yandan tatilin başlangıcı olan karne
gününde çocuklarınızla keyifli bir gün geçirebilmeniz için de
bazı tavsiyelerde bulunduk.
Tatil sezonu başladı ve siz hala bir plan yapmadınız mı? Hiç
sorun değil, yaz tatiline heyecan katmak ve farklı bir deneyim
yaşamak isteyenler için harika önerilerimiz var. Eğer ben yurt
dışı tatili yapmak istiyorum diyenlerdenseniz, dünya lezzetlerini
önceden denemeniz ve nereye gideceğinize karar vermeniz için
de farklı tariflerle karşınıza çıktık.
Her zaman olduğu gibi yine teknolojiyle dolu bir sayı sizleri
bekliyor. Mobil Hayat köşemizde Google’ın tanıttığı uygun fiyatlı
amiral gemisi Pixel 6a modeline yer verdik. Renkli tasarımı ve

güçlü donanımıyla dikkat çeken telefon hakkında merak edilen tüm ayrıntıları anlattık. Buna ek olarak yine I/O 2022’de
tanıtılan Android 13’ü tüm detaylarıyla anlattık.
Bilgisayar köşemizde ise oldukça merak edilen konularla
karşınıza çıktık. İki yaşayan efsane Windows ve macOS’u
karşılaştırarak, hangi işletim sisteminin size uygun olduğuna
karar vermenize yardımcı olmaya çalıştık. Ayrıca zamanda bir
yolculuğa çıkarak, internet tarayıcılarının geçmişine göz attık.
Elbette objektif tutkunlarını da unutmadık... Yaz tatilinde
işinize yarayacak tüyolar hazırladık ve eşsiz kareler yakalamanıza yardımcı olmaya çalıştık. Her ne kadar akıllı telefonların
kameraları zaman içerisinde çok gelişse de ben profesyonel
çekimler istiyorum diyenler için de her bütçeye uygun fotoğraf
makineleri listesi hazırladık.
Eğlence Dünyası kategorimizde ise Cem Yılmaz’ın yeni dizisi
Erşan Kuneri’ye ve yenilenen PlayStation Plus sistemine göz
attık. Tüm bunlara ek olarak yaz için soğutma çözümlerinden
tutun da evinizin ambiyansını değiştirecek aydınlatmalara
kadar her şey yeni sayımızda. Bu sıcak günlerde içinizi serinletecek içeceklerinizi hazırladıysanız, Haziran sayımıza hep
birlikte göz atalım...
MediaMarkt Türkiye
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YAZA
HEYECAN KATACAK
TATİL SPORLARI
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Yaza heyecan katacak tatil sporları | GEZİ

Tatil kültürünü sadece deniz, güneş,
kum ev açık büfe ile sınırlamadan
yeni ufuklar keşfetmek isteyenler için
Türkiye çok zengin seçenekler sunan
bir ülke. Yamaç paraşütünden rüzgar
sörfüne, rafting’ten tüplü dalışa kadar
farklı aksiyon seçenekleri sizi bekliyor.
Peki, tüm bu aksiyona girmeden önce
nelere dikkat etmelisiniz?

|7

GEZİ | Yaza heyecan katacak tatil sporları

B

u yaz, unutulmaz anılar biriktirmek, eğlenceye ve heyecana
doymak için karşımıza güzel fırsatlar çıkarabilir. Eğer yaz tatilinizi sadece kumsalda güneşlenmek yerine
farklı aksiyonlarla tatlandırmak isterseniz,
Türkiye sahilleri ve tatil yöreleri misafirlerine tüm imkanları sunuyor. Siz sadece
ne yapmak istediğinize karar verin.
Rafting, scuba, yamaç paraşütü, parasailing, rüzgar sörfü, jet ski ve uçurtma
sörfü, tatil yörelerimizde kolayca bulabileceğiniz maceralar.
Yine de bu maceralara girişmeden önce
dikkatli bir araştırma yaparak size uygun
olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye

Yaza heyecan katacak tatil sporları | GEZİ

ediyoruz. Öncelikle, bu tür bir “macera”
sporuna elverişli sağlık durumunuz olduğundan emin olmanız gerekiyor. Kalbinizin yüksek heyecana dayanabileceğinden
emin olmanız çok önemli.
Bunun için de hem doktorunuza danışmanızı hem de aksiyon sırasında kalp
ritminizi sürekli kontrol edebilmeniz için
suya dayanıklı, telefon olmaksızın da
kendi ekranında kalp ritmi bilgisini gösteren akıllı bir bileklik edinmenizi tavsiye
ederiz. Kalp ritminiz heyecan ve aşırı efor
sırasında çok yükselecektir. Sağlıklı bir
bireyin bile dakikada 120 atışı geçen bir
kalp ritmini çok uzun süre devam ettiremeyeceğini ve sonunda bir kalp problemi

ile karşılaşabileceğini unutmamalısınız.
Bu anlarda derin nefes almak, vücudun
daha fazla oksijen almasına destek olmak
ve dinlenip sakinleşmek için bir fırsat
yaratmak çok önemli.
Sağlık konusundaki endişelerinizi giderdikten sonra sıra bu maceraya beraber
atılacağınız doğru ekibi bulmaya geliyor.
Tatil yörelerinde turistler için bu aktiviteleri düzenleyen şirketler olduğu gibi,
eğer beş yıldızlı bir otelde konaklıyorsanız, bazı oteller kendi ekipmanları ve
uzmanları da otel misafirlerine cüzi bir
ücret karşılığında aktiviteler sunabiliyorlar. Öncelikle bu imkanları incelemenizi
tavsiye ederiz.

HUAWEI Watch GT3 Pro

Akıllı saatler hayatımızı kolaylaştırmaya devam
ediyor. Huawei Watch GT 3 Pro ise sahip olduğu
teknik özellikler ve dayanıklılık sayesinde daima
yanımızda olduğunu hissettiriyor.

8 | www.mediamarkt.com.tr
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Hangi şirketle aktiviteye katılacağınıza
karar verirken ilk kıstaslarınızdan biri
güvenlik önlemleri ve eğitim kalitesi olmalıdır. Misafirlerine yeterince güvenlik
önlemi sunmayan ve eğitim konusunda
“baştan savma” bir tutum sergileyeceğini
düşündüğünüz şirketlerden uzak durmanız yararınıza olacaktır.
Güvenlik ve eğitim demişken, bu aktivitelerin “şaka” olmadığını da hatırlamanız gerekiyor. Örneğin para sailing
yaparken onlarca metre yüksekliğe havalanıyorsunuz ve altınızda deniz de olsa,
o yükseklikten suya düşmenizin kalıcı
sakatlıklara veya ölüme neden olabileceğini unutmamalısınız.
Basit bir jet ski aktivitesinin bile eksik
eğitim ve dikkatsizlik nedeniyle sizin
veya denizde yüzen masum bir insanın
ölümüne neden olabileceğin göz ardı
etmemlesiniz. Dolayısıyla aktivite konusunda eğitim alırken WhatsApp’ınızı
kapatıp tamamen eğitime odaklanmanızı
ve anlaşılamayan detayları tekrar tekrar
sormanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca mutlaka
ama mutlaka araç ve ekipman başında,
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denemeler yapmalı ve özellikle güvenlik
ekipmanlarınızın nasıl kullanıldığını çok
iyi öğrenmelisiniz.
Tüm bu güvenlik ve eğitim aşamasını
da dikkat ve özen ile geçtikten sonra artık
yaz aktivitelerinden keyif alma zamanınız geldi.
Aktiviteleriniz sırasında video ve fotoğraf kaydı alabilmeniz için telefonunuz
yerine, aksiyon kameranızı kullanmanız
da, pahalı telefonunuzun sağlığı açısından
yararlı olabilir.
Aksiyon kameralarınızı ise vücudunuza
ve araçlara yerleştirmeden önce hem kameranın doğru şekilde sabitlendiğinden
emin olmaya çalışın hem de kamerayı
koyduğunuz yerden istediğiniz açıda ve netlikte görüntü alabileceğinizden emin olun.
Aktivite şirketleri bu konuda yine turistlere yardımcı olabiliyorlar ve kendi
kameralarından çektikleri görüntüleri,
aktivite sonunda turistlerle paylaşıyorlar.
Ancak siz yine de, farklı açılardan kendi
görüntülerinizi çekmek isteyebilirsiniz.
Dolayısıyla tatil alışverişinize aksiyon
kamerası eklemeyi de düşünmelisiniz.
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GOOGLE’DAN
UYGUN FİYATLI
AMİRAL GEMİSİ:

PIXEL 6A

Google, geçtiğimiz haftalarda
geleneksel yazılımcılar
konferansı I/O 2022’yi
düzenledi. Şirket, Android
tutkunlarının merakla takip
ettiği konferansta pek çok
ürününü ve hizmetini tanıttı.
Bunlar arasında en çok
dikkat çeken ise şirketin yeni
akıllı telefonu oldu.
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A

pple’ın iPhone mini stratejisinden
örnek alan Google, amiral gemisi
performansını uygun fiyata sunan
Pixel 6a isimli yeni telefonunu
tanıttı. Peki teknik özellikleriyle adeta
göz dolduran bu cihaz neler sunuyor? Gelin hep birlikte yeni amiral gemisi katili
modele göz atalım.

Yeni fiyat/performans kralı
Google Pixel 6a’nın özellikleri

A serisi, Google için daime uygun fiyatlı modelleri temsil etmiştir. Bu nedenle
şirket, söz konusu telefonlarda nispeten
zayıf donanım kullanarak maliyeti düşük
tutmayı başardı. Ancak Google, bu sene bir
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strateji değişikliği yaparak amiral gemisi
özelliklere sahip bir ürünle karşımıza çıktı.
Google Pixel 6a, tıpkı birkaç ay önce
çıkan 6 serisi gibi gücünü şirketin Samsung ortaklığı ile geliştirdiği Tensor işlemciden alıyor. 5 nm üretim teknolojisiyle
elde edilen bu CPU, iPhone 13 ve Galaxy
S22 gibi modellere karşı koyuyor. Aynı
zamanda 8 GB LPDDR5 RAM de yine
bu modelde mevcut.
Ekran tarafına baktığımızda ise yine
6 serisinde kullanılan OLED teknolojisi
karşımıza çıkıyor. 6.4 İnç büyüklüğündeki ekran 1080x2400 (FHD+) piksel
çözünürlüğe ve 90 Hz yüksek tazeleme
hızına sahip. Delikli kamera teknolojisine

sahip bu panel, 8 Megapiksel çözünürlüğü
destekleyen lens barındırıyor.
Arka kamera ise telefonun öne çıktığı
alanlardan biri. Google Pixel 6a, 50 Megapiksel ana kamera ve 12 Megapiksel
ekstra geniş açı sensörü kullanan ikili bir
dizilim ile geliyor. Özellikle gece modunda
iddialı olan cihaz, bu konuda da amiral
gemisi modellerle yarışıyor.
4614 mAh bataryayla gelen telefon, 30
W kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteğine
de sahip. Kutudan Android 12 ile çıkan ve
aynı zamanda suya dayanıklı olan Pixel 6a;
Pembe, beyaz, yeşil ve siyah renk seçeneklerine sahip. Ürünün fiyatı ise 128 GB modeli
için 449, 256 GB olan modeli için 499 dolar.
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ANDROID 13
TANITILDI
Google, her sene olduğu gibi
Google I/O etkinliğinde yeni
Android sürümüyle karşımıza
çıktı. Teknoloji devi Android
9 sonrası tatlı adlarıyla
isimlendirme ritüelinden vazgeçti.
Ancak Android 13 geliştirici ön
izleme sürümünde “Tiramisu”
isimlendirmesi açıkça karşımıza
çıktı. Peki ama Android 13
Tiramisu hangi özelliklere sahip?

16 | www.mediamarkt.com.tr
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G

oogle, geçen sene tanıttığı Android 12 ile uzun süredir yapmadığı
büyük bir Android değişimi ile
karşımıza çıktı. Oldukça heyecan
yaratan, tasarım dilinden özelliklere kadar yeni bir kapı açan 12 sonrası Android
kullanıcıları da 13 için daha fazla heyecanlanmaya başladı.
Android 13 tabii ki her sürümde olduğu
gibi önemli değişimler ile karşımıza çıkıyor. Ancak yeni işletim sistemi ilk ortaya
çıkan özelliklere de bakılırsa Android 12
gibi devrimsel bir değişim getirmeyecek.
Android 13 final sürümü ise Pixel cihazlara
Ağustos 2022’de sunulacak.

Material You
tasarım dilinde değişimler

Android 12’nin belki de en can alıcı
özelliklerinden birisi tasarım dilinin çok
daha kişiselleştirebilir hale gelmesiydi. Bu
anlamda Android 13 daha fazla renk paleti
ve çok daha renkli duvar kâğıdı seçenekleri
ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Ortaya çıkan ilk sürümde bu özellik ortaya çıkmamış olsa da geliştiriciler Android
13 kodlarında bu yeni özellik hakkında
ipuçlarına ulaştı. Buna göre Google Android
kullanıcılarına dört farklı tema arasında
seçim yapma şansı tanıyacak.
Android 12 ile gelen duvar kâğıdına
uygun arayüz menülerinde renk değişimi
13 ile uygulama simgelerine de taşınıyor.
Buna göre ikonlarda, kullandığınız temaya
uyumlu hale gelebilecek. Bu temaya uygun
uygulama simgeleri sadece stok uygulamalarda çalışıyor.
Ancak Andorid 13 için tema kişiselleştirme deneyimine tam anlamıyla ulaşmanın
tek yolu Pixel cihaza sahip olmanız. Özellikle Android telefon üreticileri Android
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12 ile gelen tasarımsal değişimlere bile hala
uyum sağlayabilmiş değiller.

Gizlilik ve güvenlik

Google, uygulama izinleri için Android
13’te yeni bir izin kontrol sistemi ile karşımıza çıkıyor. Artık medya izinleri için
Android Read Media Image, Read Media Audio ve Read Media Video şeklinde
üç farklı kategoride izinleri kullanıcının
karşısına çıkaracak. Bildiğiniz gibi şu an
tüm medya erişimi için tek bir izini kabul
etmeniz yeterli oluyor.
Google ise kullanıcıları izin kontrollerini artırmak için bunları üçe ayırmayı
tercih etti. Buna karşın uygulamalar bu üç
izinden ikisini tek bir başlıkta kullanıcıya
sunabilecek.
Google ayrıca Android 13 sürümüyle yıl
sonuna kadar yeni bir gizlilik ve güvenlik
menüsü ile karşımıza çıkmayı planlıyor.
Buna göre Android yeni sürümüyle kullanıcılara gizlilik ve güvenlik konusunda
ikazda bulunacak ve tavsiyeler verecek.
Android 13 ayrıca uygulamayı yükledikten sonra karşınıza çıkan izinler menüsüne
bir ekleme yaptı. Buna göre kullanıcılara
uygulamanın size bildirim gönderip gönderemeyeceğini de
seçme hakkını sunuyor.
Tabii ki mevcut
durumda
bildirimler-

den bu ayarları kapatmanız mümkün. Ancak
bu yönlendirme sayesinde ilk baştan bildirimleri almamayı tercih edebiliyorsunuz.

Fast Pair ve Bluetooth LE

Google, uzun süredir Pixel cihazlarda yer
alan Fast Pair paylaşım özelliğini sonunda
Android 13 ile karşımıza çıkardı. Fast Pair,
tek bir dokunuşla yakındaki Bluetooth
cihazlara bağlanmanızı sağlayan bir paylaşım sistemi. Kısacası telefonun Bluetooth
bağlantısı açıksa Android 13 civarda yer
alan cihazları Fast Pair bildirimiyle kullanıcısına sunacak. Yapmanız gereken tek
şey ise bağlantıyı kabul etmek.
Bluetooth LE tabanlı olan Fast Pair, bu anlamda daha az enerji ile bağlantı kurmanızı
sağlıyor. Google kısacası Android 13’te
Bluetooth LE altyapısına sahip. Bu da
işletim sisteminin yüksek kaliteli müzik paylaşımı için daha
az enerji harcamasını sağlıyor.
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Fotoğraf seçici

Android 13, uygulamalarla yapılan fotoğraf paylaşımı için de güvenlik önlemlerini artırıyor. Daha önce paylaşım yapılan
uygulamalar tüm fotoğraf klasörlerine
erişebiliyordu. Şimdi ise paylaşacağınız
fotoğrafları seçiyorsunuz ve paylaşım yaptığınız uygulama sadece bu medyalara
erişebiliyor.

Çok dilli uygulamalar

Bildiğiniz gibi Android, telefonunuzda
seçtiğiniz dil tercihine göre uygulamaları
da bu dil tercihine göre ayarlıyor. Ancak Android 13 sayesinde bu zorunluluk
ortadan kalkıyor. Artık her uygulama
için farklı dil seçeneklerini kullanmanız
mümkün olacak.
Android 13, bir anlamda Android 12 ile
başlayan kişiye özel tasarım ve güvenlik
gibi değişimlerin çok daha kapsamlı hale
gelmesini sağlıyor. Her ne kadar Android
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13 bu özelliklere sahip olsa da Android
telefon üreticilerinin bu özellikleri nasıl
hayata geçireceği de önem taşıyor.
Tabii ki bu özelliklerden bazılarını hali
hazırda bazı arayüz geliştiricileri sunuyor.
Ancak Android tabanında bu özelliğin var
olması arayüzün çok daha az yer kaplamasına da yardımcı oluyor. Android 13 için
ilk ortaya çıkan özellikler bunlar olsa da
hem yazıda bahsedemediğimiz hem de yeni
güncellemelerle gelmesi beklenen birçok
küçük çaplı değişim de karşımıza çıkacak.
Bu yeni Android sürümünün sene sonuna
kadar güncel amiral gemisi modellere gelmesi bekleniyor. Orta üst seviye modellerin
ise tahminen 2023 yılının yarısına kadar
beklemesi gerekecek. Tabii ki burada Android üreticilerinin yeni işletim sistemini
arayüzlerine adapte etmeleri de önemli. Yine
yüzlerce farklı Android cihaza aynı özellikleri sunmaya çalışmak da Android telefon
üreticilerini zorlayan noktalar arasında.
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KARNE TATİLİNDE
YAPILACAK
TEKNOLOJİK
AKTİVİTELER
Eğitim ve öğretimde bir yılı daha
ardımızda bırakıyoruz. Artık
pandemi de hayatımızdan tamamen
çıktı. Bu nedenle hiçbir kısıtlama
altında olmadan dilediğimiz
aktiviteyi yapabiliriz. Üstelik gelişen
teknolojiyle birlikte hayatımıza
deneyimleyebileceğimiz pek çok
yenilik girdi. İşte önerilerimiz...
22 | www.mediamarkt.com.tr
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Teknolojik hediye

Her çocuk öğretim yılını tamamladığında ailesinden bir karne hediyesi bekler. Bu artık neredeyse bir gelenek haline
geldi. Siz de bir sürpriz yaparak veya hep
birlikte bir MediaMarkt şubesine giderek
karne hediyesi olarak en yeni teknolojileri
alabilirsiniz.
Bu noktada her evde olması gerektiğini
düşündüğümüz ve değerini pandemide daha
çok anladığımız için bir bilgisayar almanızı
tavsiye ediyoruz. Tabii halihazırda böyle
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bir ihtiyaç yoksa mağazaların içerisinde
çeşitli ilgi alanlarına hitap eden amatör ve
profesyonel kameralardan müzik aletlerine
kadar pek çok çeşit ürünü bulabilirsiniz.

VR gecesi

Sanal gerçeklik dünyası giderek büyüyor. Meta’dan Microsoft’a pek çok şirket
bu alanda yoğunlaştı. Ortaya çıkan işlerin
de kalitesi bu durumla doğru orantılı bir
şekilde artıyor. Bu nedenle yalnızca çocukların değil, herkesin bir VR gözlüğü takarak
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bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyoruz.
Bütçe doğrultusunda bilgisayarınızın
özelliklerine uygun bir VR gözlüğü alabilir veya kiralayabilirsiniz. Eğer evinizde
yeterli bir alan yoksa tıpkı PlayStation salonları gibi artık VR salonları da açıldığı
için buralarda çocuklarınızla birlikte unutulmayacak bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Evde parti yapmak

Çocuğunuz ve arkadaşları için evinizi ya
da farklı bir ortamı parti alanına çevirmek

artık çok kolay. Parti vereceğiniz alanı
akıllı aydınlatma sistemleri ile süsleyebilir,
telefon, bilgisayar veya televizyonunuzdan
açacağınız şarkıların ritimleriyle görsel
bir şölene dönüşmesini sağlayabilirsiniz.
Eğer ses sisteminiz yeterli değilse birkaç
kablolu veya Bluetooth hoparlör ekleyerek
bu açığı kolayca kapatabilirsiniz.

Yılların vazgeçilmesi:
Sinema gecesi

Uzun yıllardır yapmaktan zevk aldı-

ğımız bir aktivite olan sinema geceleri
tatillerin de vazgeçilmezleri arasında
yer alıyor. Donanım tarafında güçlü ses
sistemleri, projeksiyon cihazları veya 4K
akıllı TV’ler kullanarak seyir zevkinizi
üst noktalara taşıyabilirsiniz.
Fakat içerik seçiminin de aynı derecede önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu nedenle eğer çocuğunuz henüz çizgi
roman kahramanlarıyla tanışmadıysa,
Marvel Evrenine ait film ve diziler ile
sinema gecesini onun için keyifli bir hale

getirebilirsiniz.

Çevrimiçi oyunlar

Çevrimiçi oyunlar dediğimiz zaman
akla ilk olarak bilgisayar ve konsollar gelecektir. Çocuklar için oldukça eğlenceli
vakit geçirme yöntemleri arasında olduğu için bunu da tercih edebilirsiniz ama
bizim önerimiz grup aktiviteleri olacak.
Akıllı telefonlarınıza indireceğiniz oyunları ailecek oynayabilir ve bol kahkahalı
vakitler geçirebilirsiniz.
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YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM

ÖĞRENCİLER İÇİN EN İYİ
KARNE HEDİYELERİ
Öğrencilerin, kısaca herkesin dört gözle beklediği yaz
tatili için geri sayım başladı. 17 Haziran 2022 itibariyle
üç aylık uzun bir tatile gireceğiz. Tabii karnemizin iyi
olması, tatilimizin nasıl geçeceği konusunda belirleyici
bir unsur olacak. Aynı zamanda şöyle güzel bir de karne
hediyesi alırsak, bizden mutlusu olmayacak.
Tatile sayılı günler kala, ebeveynlerin karne hediyesi
telaşı da başladı.Çocuklarının başarılı bir eğitim
öğretim yılı geçirmesini ödüllendirmek isteyen
anne babalar, bütçelerini çok fazla zorlamadan
uygun hediyeyi bulmaya çalışıyorlar. Biz de siz
değerli MediaTrend okuyucularımız için öğrencilere
alınabilecek en iyi karne hediyelerini derledik.

Huawei Freebuds 4i kulaklık

Tam kablosuz kulaklıklar sahip sunduğu
kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. Huawei
Freebuds 4i ise uygun fiyata sunduğu aktif
gürültü önleme gibi özellikleriyle ilgi çekiyor.
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Nintendo Switch Konsol

En iyi karne hediyelerinden birisi de oyun konsolları
diyebiliriz. Nintendo Switch de kolaylıkla taşınabilen, aynı
zamanda güçlü donanımı sayesinde üst düzey oyunları
yüksek çözünürlükte hiç zorlanmadan oynatarak bu
alanda öne çıkıyor. Güç aldığı NVIDIA Tegra işlemcisi,
6.2 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik IPS ekranı
ve 6 saatin üzerinde kesintisiz oyun deneyimi sunan el
konsolunun fiyatı ise 8 bin 499 TL.

Redmi 10 128 GB akıllı telefon

Karne hediyesi denince akıllara ilk olarak
akıllı telefon geliyor. Biz de bu kategoride
sizlere fiyat performans ürünü olan Redmi
10 modelini öneriyoruz. Son zamanlarda

OPPO Enco Free2

ASUS X515FA-EJ116W
dizüstü bilgisayar

Listemizin bir diğer üyesi konumundaki ASUS
X515JA-BR1968T, 15.6 inç büyüklüğünde HD
çözünürlüklü TN panele sahip. İki çekirdek
ve dört izlekten oluşan 10. nesil Intel Core i3
işlemcisi ile günlük kullanımlar için oldukça
ideal bir deneyim sunan dizüstü, 4 GB RAM ve
256 GB SSD ile geliyor. Aynı zamanda 16 GB’a
kadar RAM artırımının mümkün olduğunu
belirtelim.
Cihaz, tasarım tarafında kullanıcıları üzmüyor. Zira ince ve hafif yapısı sayesinde rahatlıkla
taşınabiliyor. Şarjlı kullanım süresi de 6 saatin
üzerinde. Kutudan çıkar çıkmaz Windows 11
Home işletim sistemini çalıştıran ürünün fiyatı
7 bin 99 TL.
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Son yıllarda kablosuz kulaklıkların
daha da yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Bu
nedenle çocuklarınıza alabileceğiniz en
iyi karne hediyesi bir kablosuz kulaklık
olabilir. Biz de bu noktada sizlere OPPO’nun Enco Free2 modelini öneriyoruz.

artan telefon fiyatlarını dikkate alırsak
bütçeyi fazla zorlamayacağını söyleyebiliriz.
Redmi 10; 6.5 inç FHD+ 90 Hz yenileme
hızı sunan IPS LCD panele sahip. İşlemci

tarafında MediaTek Helio G88 kullanılıyor.
Bunun dışında 4 GB RAM ve 128 GB dahili
depolamayla gelen cihazın oyun performansı
da oldukça başarılı. Fiyatı ise 4 bin 999 TL.

Kulaklık, 42 dB aktif gürültü engelleme
teknolojisi sayesinde ortamdaki sesleri
izole ederek kaliteli bir müzik deneyimi sunuyor. Öte yandan 30 saate kadar
çalma süresi vadediyor. Kulaklıkların
her biri 41 mAh, USB-C üzerinden şarj

olabilen kutusu ise 480 mAh kapasiteli
bataryaya sahip.
Gelişmiş Bluetooth 5.2 desteği sayesinde de bağlantı kopması gibi sorunlar
kesinlikle yaşatmıyor. Bu ürünün fiyatı
da 1.019 TL.
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YAZIN EVİNİZİ
SERİNLETECEK
KLİMA ÖNERİLERİ
Yazın ilk aylarına girmiş bulunuyoruz. Haliyle
sıcak havanın etkisini üstümüzde haﬁften
hissetmeye başlarken klima almayı düşünenler
için özel bir liste hazırladık. Bu listede uygun
ﬁyatlı klimalardan, yaz ve kış mevsimlerinde
de rahatlıkla kullanabileceğiniz modellere
kadar farklı markalardan, farklı özellikteki
klimaları listeliyoruz. İşte yaz sıcağında evinizi
serinletmeye yardımcı olacak klimalar...
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E

vde kullanacağınız klimalar yalnızca yaz sıcağından kurtarmakla kalmıyor aynı zamanda size
tüm yıl boyunca hava temizleme, evin içindeki
nemin kontrolü ve kış aylarında da ısıtma gibi
imkanlar sunabilir. Bu noktada seçeceğiniz klimanın
özellikleri ve sunduğu imkanlar da önem kazanıyor.
İlk etapta önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekiyor.

Baymak Elegant 09-D

Uygun fiyatlı ancak iyi bir performans sunmasını istiyorsanız
Baymak markasının klimalarını tercih edebilirsiniz. Özellikle
A++ enerji sınıfı olan Elegant 09-D serisi modelde 2.65W soğutma gücü bulunuyor. Soğutma ve ısıtma(9000 BTU/s) kapasitesinin eş olduğu bu cihazda, iç ünitenin ses seviyesi 54.0 dB
olmasıyla dikkat çekiyor. Cihazın boyutu da bu noktada önemli
bir hale geliyor, genişliği 888 cm olan cihazın, yüksekliği 370
cm, derinlik 290 cm ve çevre ölçüsü de 2208 cm.
Fiyatı: 8.699 TL

Vestel Flora

Vestel’in A++ enerji sınıfnda konumlandırılan Flora kliması, Wi-Fi ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Cihazın 9000 BTU/s
ısıtma ve soğutma özelliği bulunuyor. İç ünite ses seviyesi 52 dB
iken dış ünitenin ses seviyesi 62 dB şeklinde bizleri karşılıyor.
Fiyatı: 9.199 TL

Demirdöküm Kion

Yıllardır kombi ve klima sektöründe yer alan Demirdökümün
Kion serisi şık tasarımı ve özellikleri de dahil olmak üzere dikkat
çeken bir klima. Kion’un soğutma kapasitesi 9000 BTU/s iken
ısıtma kapasitesi ise 11.260 BTU/s. Aynı zamanda iç ünitesinin
ses seviyesi 27 dB gibi düşükken, dış ünitesinin ses seviyesi 65
dB’e kadar çıkabiliyor.
Fiyatı: 8.999 TL

Vestel Nova

Yine Vestel’den bir klimayla karşınızdayız. Nova 182 A++
Pro Wi-Fi özelliğinde ve normalden farklı olarak siyah tercih
edilen bu klima 19.000 BTU/s ile oldukça yüksek bir ısıtma
kapasitesine sahipken soğutma tarafında 18.000 BTU/s bizleri
karşılıyor. İç ünite ses seviyesi: 59 dB iken, dış ünite ses seviyesi
65 dB oluyor. Nem alma fonksiyonu bulunan cihazda, uzaktan
kumanda mobil uygulama ile kontrol etme imkanı sunuluyor.
Fiyatı: 16.499 TL

Bonus: Klimanın etkilerini azaltmak adına Dyson Purifier
Humidify-Cool Hava Temizleyeci

Yıllardır sektörde adından söz ettiren ve özellikle süpürgeleri ve saç şekillendirme cihazlarıyla ön plana
çıkan Dyson, bir süredir de hava temizleyici cihazlarıyla öne çıkıyor. Nemlendirme özelliği bulunan hava
temizleyeci, hava kalitesini sürekli ölçen sensörü sayesinde odanın hava kalitesi düştüğünde kısa sürede
devreye giriyor. Dyson hava temizleyiciler polen, toz, alerjenler ve duman gibi kirleticileri odada tespit edilip
çekiyor. Öte yandan temizlenen havayı tekrar odaya vererek odanın havasını değiştiriyor.
Fiyatı: 9.999 TL
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AKILLI AYDINLATMA
ÖNERİLERİ
Thomas Edison tarafından
143 yıl önce üretilen ilk
elektrikli ampul ile tüm
dünya büyük bir değişim ve
yapılanma sürecine girdi.
Günümüze kadar uzanan
bu teknoloji halihazırda
geliştirilmeye devam ediyor.
Gelinen son nokta ise akıllı
ampuller ve aydınlatma
seçenekleri oldu. Peki bu
cihazları nasıl kullanırız ve
avantajları nedir?
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G

ünümüzde akıllı aydınlatma
sistemleri denildiğinde Philips,
TP-LINK, Xiaomi ve OSRAM
gibi birçok markanın bu pazarın
içerisinde olduğunu görüyoruz. Sunmuş
oldukları cihazlar ise artık birer ampul
olarak değil, akıllı aydınlatma sistemi
olarak geçiyor.
Tabii bazen bir ampul formunda duya
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takılacak şekilde karşımıza çıkan bu
ürünler farklı biçimlerde olabiliyor. Örneğin Akıllı TV ile çalışabilen veya evin
içerisinde ya da bahçenin farklı bölgelerinde kullanabileceğimiz şeritler halinde
görebiliyoruz.
Temel amaçları ise bir yandan enerji
ve para tasarrufu, diğer yandan ise kullanıcısına konfor sağlamak. Bu cihazları

kumandaları üzerinden veya akıllı telefonumuzdaki uygulaması aracılığıyla
kontrol edebiliyoruz.
Ne zaman, hangi renkte ve parlaklıkta
çalışacağını evde değilken bile seçebiliyoruz.
Sunulan özelleştirme imkanları sayesinde bir kez ayarlayıp uzunca bir süre
değiştirmeden kullanabiliyorsunuz. Ör-

neğin yalnızca birkaç ayar yaparak akşam
karanlık çökmeden önce güneş ışığına
yakın bir şekilde tüm evin aydınlanmasını,
daha sonra tercihen beyaza dönmesini,
gece ise yalnızca evin koridorlarındaki
şeritlerin göz konforu için düşük mor ışık
vermesini ve de sabah güneş doğarken
kapanmasını ya da sizi uyandırmak için
daha parlak yanmasını sağlayabilirsiniz.

Kısacası tüm özellikleri dilediğiniz gibi
konfigüre edebiliyorsunuz.
Tabii yalnızca tasarruf ve konfor değil,
işin bir de keyifli tarafı var. Örneğin akıllı
TV ile bağladığınız akıllı aydınlatma sistemi sayesinde sinema deneyiminizi farklı
bir noktaya taşıyabilirsiniz.
Film içerisindeki ortama göre odanızın duvarlarının rengi değişebilir. Ya da

çalan bir müzik ile ritimleri görsel şölene
çevirebilirsiniz.
Üstelik bu sistemin özelliklerinden faydalanmak için tüm evinizde bir dönüşüm
yapmanıza gerek yok. İşe yalnızca ampul
formundaki bir akıllı aydınlatma çözümünü alarak başlayabilirsiniz. Zamanla
kullandıkça tüm evinizde bir dönüşüm
yapacağınıza inanıyoruz.
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DÜNYA LEZZETLERİNİ
MUTFAĞINIZA TAŞIYIN
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Yemek yapmaya ilgisi olan kişiler dünya mutfaklarını da denemeye
bayılır. Özellikle Türk mutfağını denemiş ve farklı lezzetlere açık
olan kişiler dünyadaki diğer tatları denemeye daha açık oluyor.
Haliyle Hindistan, Meksika, İtalya ve Fransa gibi dünyanın en çok
beğendiği mutfakların yemeklerini evlerindeki mutfaklarına taşımak
istiyor. Bizde sizler için bu yazımızda dünya lezzeterinin nimetlerini
mutfağınıza nasıl taşıyabileceğinizi tariﬂerle aktaracağız.
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Meksika’nın yanan ateşi: Burrito
Meksika’nın en bilinen lezzetlerinden
biri olan Burrito, Türkiye’de de restoranlarda karşımıza çıkıyor. Temelde dürüm
şeklinde ve sıcak servis edilen bu lezzetli
yemeğin içeresinde et, fasulye ve peynir
bulunuyor. Eğer tercih edilirse et yerine
tavuk ile de hazırlanıyor, hatta veganlar
tavuk ve et yerine farklı alternatifler tercih
ederek vegan burrito’larını yapıyorlar.

Malzemeler

4 adet tortilla
250 gram yağsız biftek
1 yemek kaşığızeytinyağı
1/2 adet kırmızı soğan
1 diş sarımsak
1 adet domates
1 adet kırmızı biber
2 yemek kaşığı domates püresi
1/2çay bardağı et suyu
150 gram konserve meksika fasulyesi
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1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
ya da cheddar peyniri
4 dal taze kişniş
1/2 çay kaşığı kimyon, kırmızı toz biber
ve tuz( aynı ölçü)

Ekşi krema sosu için

2 yemek kaşığı süzme yoğurt
1/2 su bardağı çiğ krema

Hazırlanışı

Kırmızı soğan ve sarımsağı yemeklik
doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domatesi küçük küpler halinde doğrayın. Yağsız
biftek etini uzunlamasına kesin. Ortadan
ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı biberi etlerle uyumlu olacak şekilde
doğrayın. Zeytinyağını geniş bir tavada
kızdırın. Yemeklik doğradığınız soğan ve
sarımsakları renk alana kadar soteleyin.
Biftek dilimlerini de ekledikten sonra

yüksek ateşte soteleme işlemini 5 dakika
kadar sürdürün. Ardından; kırmızı biberleri ekleyin ve karıştırın.
Kimyon, toz kırmızı biber ve tuzu katın,
karıştırın. Doğranmış domates, domates
püresi, ince kıyılmış taze kişniş yapraklarını ilave edin. Et suyu ve konserve Meksika
fasulyesini de ekledikten sonra sos karışımını kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Hazır
tortilla ekmeklerini kızgın tavada 1 dakika
kadar ısıtın. Etli sos karışımını dörde bölüp,
tortilla ekmeklerinin orta kısmına yerleştirin. Ekmeklerin kenar kısımlarını ortaya
doğru katladıktan sonra tortillaları, rulo
şeklinde dürüm gibi sarın. Bu şekilde fırın
tepsisine yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş
kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış
200 derece fırında peynir eriyene kadar 10
dakika fırınlayın. Servisinde kullanmak
üzere; süzme yoğurt ve kremayı hızlıca
çırparak, ekşi krema sosunu hazırlayın.

| 41

MUTFAKTA YAŞAM | Dünya lezzetlerini mutfağınıza taşıyın

Dünya lezzetlerini mutfağınıza taşıyın | MUTFAKTA YAŞAM

İtalyan usulü: Pizza
İtalya’nın en bilinen lezzetlerinden biri
olan pizzanın tüm lezzeti aslında harika
açılması gereken hamuru. İçine koyulan
malzemelerle adeta bir şölene dönüşen
pizzanın İtalyan usülü tarif için malzemeler şu şekilde:

Hamur için

1/2çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz ve kuru maya
(hepsi aynı ölçü)
4 su bardağı un
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Domates sos için

2-3 adet domates
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı salça ya da taze domates
1çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

200 gram mozzarella peyniri
100 gram parmesan
1 avuç dilimlenmiş sucuk
2-3 dilim salam
1-2 adet taze fesleğen
1-2 adet roka

Hazırlanışı

Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri kullanarak yumuşak kıvamlı bir
hamur elde edin ve üzerini streç filmle
kapatarak kenara alın. Daha sonra yarım
saatlik aralıklarla hamurunuzun 3 kez havasını alıp yoğurun. O esnada domatesleri
rendeleyin ve bir sos tenceresine alıp üzerine sarımsağını, tuzunu ve zeytinyağını
ekleyerek suyunu çektirin. Baharatları
atıp soğumaya bırakın. Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler
alın ve elinizle büyüterek açın.(Kenarları
hafif kalın kalmalı.) Ardından üzerine
soğumuş sostan sürün, bol peynir, sucuk
ve salam ekleyip 200 derecelik ısıtılmış
sıcak fırında 15-20 dakika pişirin. Pişen
pizzanin üzerine roka ve taze fesleğen
ekleyerek servis yapın.
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Fransa’dan gelen haﬁf lezzet: Macaron
Bezeler için

1 adet yumurta akı
16 gram şeker
1/2 çay kaşığı tuz
1 paketv anilin
32 gram badem unu
70 gram pudra şekeri
3 damla gıda boyası

Krema için

2 yemek kaşığı mascarpone peyniri veya labne
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı çilek reçeli

Hazırlanışı

Bezeler için yumurta akı, şeker, tuz ve vanilini çırpma kabına alıp katı
bir kıvam oluşana kadar çırpın. Gıda boyasını ekleyip tüm karışım aynı
renk olana kadar çırpın. Eğer gıda boyası kullanmak istemiyorsanız bu
adımı atlayabilirsiniz. Macaronlarınız bej renkte olacaktır.
Badem unu ve pudra şekerini eleyin ve karışıma ekleyip hamuru söndürmeden spatula ile karıştırın. Karışımı 1,5 cm’lik yuvarlak olacak şekilde,
bir krema torbası yardımıyla yağlı kağıt üzerine dökün. En az 2 defa tepsiyi
tezgaha vurun ve hamurun içerisindeki havanın çıkmasına yardımcı olun.
Bezelerin üstü parmakla dokunulduğunda bulaşmayana ve sertleşene kadar
yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında dinlendirin. Önceden ısıtılmış 150 derece
fırında alt üst olarak yaklaşık 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Kreması için tüm malzemeleri iyice karıştırın ve buzdolabında 1 saat bekletin.
Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.
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SEBZE TARİFLERİ İÇİN
LEZZETLİ TAVSİYELER
Sebzeleri güçlü ateşte pişirme alışkanlığına sahip bir
mutfak kültürümüz olduğu için kışın “şifa niyetine”
yenilen sebzelere rağbet yaz sıcaklarında azalır. Oysa
sebzeler yazın en lezzetli kıvamına ulaşır. İşte yazın sebze
yemeklerinizi yeni ufuklara taşıyacak lezzetli yazlık tariﬂer.
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Bazı sebzeler pişmeden de yenir

Lahana denildiğinde aklınıza hemen kapuska veya
lahana sarması gibi tarifler geliyorsa, sebzelerin pişirilerek yenmesi gerektiğine dair inanca siz de kaptırmış
yaşıyor olabilirsiniz. Oysa fastfood restoranlarında
tadına doyamadığınız coleslaw gibi bir salata lezzetini çiğ lahananın soğuk sütle buluşmasından alır.
Benzer şekilde pek çok sebzenin soğuk tarifini de
bulabilirsiniz. İnternet artık bu kaynaklara kolayca
erişebilmenize imkan veriyor. Yazın evdeki sebzeleriniz için sıcak tariflere yönelmeden önce bir iki soğuk
tarif araştırmanızı tavsiye ediyoruz. Bakarsınız, hiç
vazgeçemeyeceğiniz çok güzel tariflere ulaşırsınız…
Kereviz sapı salatası veya ıspanak, mantar, karnabahar
ve kereviz bile çiğ yenebilen sebzeler olarak beğeni
topluyorlar. Hatta bu alandaki beslenme diyetini
“Raw Food” olarak isimlendirip hayat biçimi haline getirmiş geniş kitleler olduğunu da hatırlatalım.
Aklınızın bir köşesinde dursun.

Sebzeler de marine olur

Marine etme işleminin sadece etler için olduğu
yanılgısına kapılmayın. Doğru soslarla sebzeler de
çok lezzetli yemeklere dönüşebilir. Özellikle de yaz
aylarının vazgeçilmesi mangallar ve ızgaralar söz
konusu olduğunda, zeytinyağı, limon, beğendiğiniz
baharatlarla beraber marine edip 1-2 saat buzdolabında bekleteceğiniz sebzeler, tabağa ulaştığında
lezzetine doyamayacaksınız.

Bamyaları fırında denediniz mi?

Yaz aylarının en lezzetli sebzelerinden olan bamya, sulu yemeklerde jölesi nedeniyle çoğu insanın
ön yargılarının kurbanı olabilir. Ama size bir ipucu
verelim. Bamyaların baş kısımlarını kesin ve gövdelerini zeytinyağı ile marine edip baharatlayım.
Ardından fırında çıtır çıtır kızarmalarını bekleyin.
Bamya sevmeyen küçük çocuklarınız bile bir anda,
fırınlanmış kızarmış bamyaların fanatiği olabilir.

Tahin sadece pekmezle yenmez

Toplumsal bilincimizde tahinin, pekmezle karıştırılarak tatlıya dönüştürülmesine alışkın olduğumuz
için tahin zihnimizde hep tatlılarda kullanılan bir
malzeme gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Kızarmış
veya ızgara sebzelerin üzerine, ısıtılmış tahin ve
limon suyunu karıştırarak harika bir sos yapabilirsiniz. Bu soru, kızarmış patatese dip sos olarak da
kullanabilirsiniz.
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Patlıcanlar patatesten
daha lezzetli kızartma olabilir

Patlıcan kızartmasına hepimiz alışığız. Yağda kızaran patlıcan üzerine yoğurtlu sos dökülür ve masaya
servis edilir ya… Ya da diğer sebzelerle beraber karışık
kızartma olur, hatta şakşuka olur… Ama patlıcanı
dilimlerini önce yumurta ve sodadan oluşan sosa
sonra da çıtır tavuk tozuna batırıp kızarmış yağa
bırakmayı bir denemenizi tavsiye ederiz. Evet, fishfinger veya çıtır tavuk kızartır gibi patlıcanları toza
bulayıp kızartın. Yaz akşamlarının en vazgeçilmez
çerezlerinden birine dönüşebilir. Aynı tarifi, kabak
için de uygulayabilirsiniz.

Ketojenik pizza için kabak

Kabak sayesinde, un ve hamur kullanmadan, harika pizzalar hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz?
Bunun için kabakları rendeleyip bir yumurta ve az
rende kaşarla beraber biraz yoğurun. Dilerseniz bu
karışıma bir havuç da rendeleyebilirsiniz. Ardından
karışımı yanmaz kağıt üzerine döküp pizza hamuru
gibi yayın ve fırına verin. Fırında 10-15 dakika pişmesini bekleyin, katı bir kıvam kazanınca çıkarın
ve üzerine pizza malzemelerinizle domates sosunuzu sürün. Ardından tekrar fırına verin, son olarak
malzemeler yeterince pişince üzerine rendelenmiş
kaşar serpip kaşar eriyene kadar birkaç dakika daha
fırında bekletip çıkarın ve servis yapın.

Kabak dilimleriyle sarma

İnce kabak dilimlerini fırında veya yağda birkaç
dakika pişirip yumuşatırsanız, farklı lezzetleri
sarmak için uygun bir malzeme elde edersiniz. Örneğin, küçük parmak köfteler, kuşbaşı etler, farklı
sebze karışımları, peynirli dolgular vs... İnce kabak
dilimleri ile sardığınız bu lezzetleri kürdanlarla
tutturup isterseniz tavada isterseniz mangal veya
fırında, keyfinize göre pişirebilirsiniz.
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Her bütçeye uygun fotoğraf makineleri | OBJEKTİF

Bundan on yıl önce fotoğraf makinesinin
tek işlevi fotoğraf çekmekti. Her ne kadar
Dijital SLR modeller hayatımıza girdiğinden
beri video özellikleri de karşımıza çıksa da
video çekiminin fotoğrafın önüne geçmeye
başlaması 2010-2012 yılları arasına denk
geliyor. Bu anlamda günümüz tüketicisi de
fotoğraf makinesi alırken artık video çekim
özelliklerine de önem veriyor.
Peki, hem iyi bir fotoğraf ve video
performansına sahip, hem de uygun bir
ﬁyata sahip olan fotoğraf makineleri
hangileri? Sizler için ﬁyat performans
odaklı beş modeli bir araya getirdik.

Sony ZV1 Kompakt fotoğraf makinesi

Sony, hali hazırda fotoğraf makinesi
pazarının en büyük oyuncularından biri.
Markanın bu başarısının altında ise her
kategoriye damga vuran fotoğraf makinesi
modelleri üretmesi yatıyor. Vlogger kitiyle
birlikte de satılan Sony ZV1 kompakt fotoğraf makinesi modeli de bunlardan biri.
Kompakt fotoğraf makinelerinin devrinin geçtiğini düşünüyorsanız, Sony
ZV1 bunun tam aksini düşündürecek
özelliklere sahip. Sony ZV-1 her ne kadar
yerini yeni modellere bıraksa da Bionz
X görüntü işlemcisi birçok Sony kamera
modelinde kullanılıyor.
İşlemcinin alt düzey modellerden üst
düzeye kadar kullanılmış olması ise Sony
fotoğraf makinelerinin görüntü işlemede
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benzer bir kalite standardına ulaşmasını
sağlıyor. Kameranın 1 inç boyutunda
olan APS-C sensörü 20,1 Megapiksel
çözünürlüğe sahip.
Normal CMOS sensörlere göre daha
küçük yapıda olan APS-C CMOS sensörler buna karşın bu küçük alanda ışığı
çok daha verimli bir şekilde kullanıyor.
Bildiğiniz gibi fotoğraf makineleri için
sensörün boyutu kaliteyi de etkileyen ana
etmenler arasında.
Sony ZV-1, 4K 30 FPS video çekimi
yapabilme özelliğine sahip. Ayrıca ZV-1
250, 500, 1000 FPS’de süper ağır çekim
modunda kısa videolar çekip bunları 25
FPS üzerine kaydedebilen HFR modları
da sunuyor.
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Nikon D5600 DSLR fotoğraf makinesi

Bir dönem Canon’la birlikte DSLR
pazarına hakim olan Nikon, tıpkı rakibi
gibi giriş seviyesinde yüksek kalite sunan
DSLR makineler üretmeye devam ediyor.
İyi bir fotoğraf kalitesi yakalamak istiyor ancak amatör
seviyede bir fotoğraf
tutku-

Fujifilm XT-200 Aynasız fotoğraf makinesi

Aynasız fotoğraf makinesi pazarında
son yıllarda atak yapan Fujifilm, vlogger
kitiyle birlikte de satılan XT-200 modeliyle
hem fotoğraf hem de video tutkunlarına
hitap ediyor. Aynasız fotoğraf makineleri
kompakt modellerin taşınabilir yapısıyla
DSLR modellerin değiştirilebilir objektif
esnekliğini bir araya getiriyor.
XT-200, retro tasarımı yanında hafif
yapısı ve 4K 30 FPS video çekim özelliği
ile de öne çıkıyor. Yine Full HD çekimde
ise 120p video kaydı yapabilme özelliğine

sahip. Fotoğraf makinesi 24 Megapiksel
çözünürlüğünde APS-C boyutunda bir
CMOS sensör ile karşımıza çıkıyor. Bu
anlamda marka XT-200 modelinde bu
sensörün ışık hassasiyetini de artırdı.
Fujifilm XT-200, markanın vlogger kitiyle
sattığı modellerden fiyat performans açısından en öne çıkan modeli. Eğer video çekimi
yapmak istiyor ve nereden başlayacağınızı
bilmiyorsanız, başlangıç için XT-200 iyi bir
seçim. Video performansı dışında fotoğraf
kalitesi de ortalama seviyede.

Fujifilm XT-200’ün en büyük dezavantajlarından birisi ise yerleşik bir görüntü
sabitleyiciye sahip olmaması. Bunun
yanında modelde hibrid bir otomatik
netleme özelliği sunuyor. Ne yazık Fujifilm hem ağırlığı azaltmak hem de fiyatı
uygun tutmak adına giriş ve orta seviye
cihazlarında optik imaj sabitlemeye yer
vermiyor. Bu özellik sizin için olmazsa
olmaz detaylardan biriyse Fujifilm tarafında daha profesyonel modellere geçiş
yapmanız gerekiyor.

Canon EOS M50 MARK II Aynasız fotoğraf makinesi

Özellikle fotoğraf çekmeye yeni başlayanlar için tercih edilmesi gereken makinelerden birisi Canon EOS M50 Mark II
modeli. Markanın efsaneleşmiş Mark II
DSLR’ın adıyla karşımıza çıksa da model
aynasız bir fotoğraf makinesi.
Birçok giriş ve orta seviye aynasız gibi
APS-C sensörle gelen model 24 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Canon aynasız
fotoğraf makinelerinin belki de en büyük
artısı Canon DSLR objektiflerini de kullanabilmesi. Sadece bunun için bir aparat
almanız yeterli. Bu sayede çok daha fazla
objektif çeşidine de ulaşmanız mümkün
oluyor. Yine DSLR objektiflerini aynasız
fotoğraf makinesi objektiflerine göre daha
uygun fiyatlara bulma imkânınız da var.
Ufak gövde yapısıyla karşımıza çıkan
model sadece 387 gram ağırlığa sahip.
Neredeyse bir kompakt fotoğraf makinesi
kadar hafif olan M50, bu anlamda taşıması
da kolay bir yapıya sahip. 4K Video çekme
özelliği de bulunan M50, bu özellikte ise
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sadece 30 dakika çekim yapabiliyor. Bu
anlamda video çekimi yapmak için pek
tercih edilecek bir aynasız değil. Yine de
fotoğraf çekimi için uygun fiyatlı önemli
bir başlangıç sunuyor.
Fujifilm XT-200’ün en büyük dezavantajlarından birisi ise yerleşik bir görüntü
sabitleyiciye sahip olmaması. Bunun
yanında modelde
hibrid bir otomatik netleme özelliği
sunuyor. Ne
yazık Fujifilm
hem ağırlığı
azaltmak hem
de fiyatı uygun tutmak
ad ı na g i r i ş
ve orta seviye
cihazlarında
optik imaj sabitlemeye yer

vermiyor. Bu özellik sizin için olmazsa
olmaz detaylardan biriyse Fujifilm tarafında daha profesyonel modellere geçiş
yapmanız gerekiyor.

nuysanız Nikon D5600, iyi bir başlangıç.
Nikon’un D90’dan beri koruduğu ergonomik tasarımı koruyan D5600, 24.2
Megapiksel çözünürlüğe sahip APS-C
CMOS sensöre sahip. Her ne kadar
sensör boyutu ve çözünürlük fotoğraf kalitesi için önemli olsa
da, Nikon objektifleriyle de
bu kaliteyi artırıyor.
Bu anlamda iyi bir
fotoğraf kalitesi
yakalamak için
objektif seçimi
de önemli.

Nikon ise objektiflerinin ışığı sensöre
yansıtması konusunda birçok rakibinin
önünde. Aynasız fotoğraf makinelerinde
çok da iddialı olamayan marka DSLR
konusunda ise giriş seviyesinde bile iyi
bir fotoğraf kalitesi sunuyor.
Yine fotoğraf makinesinin ISO 100 ile
25600 arasında geniş bir ışık geçirgenliğine sahip olması ise gece çekimlerinde
de başarılı bir performans sunmasını
sağlıyor. Nikon D5600, video tarafında
ise hayal kırıklığı yaratıyor. Bu anlamda
4K desteği bulunmayan makine 1080p
kalitesinde video çekme özelliğine sahip.

Olympus OM-D E-M10 Mark III Aynasız fotoğraf makinesi

Olympus, piyasada Micro Four Thirds
adı verilen sensörleri hayatımıza sokan
markalardan biri. Panasonic ile bu CMOS
sensörleri kullanan marka, sensör boyutu ile fotoğraf kalitesi ilişkisi ezberini
bozan bir teknolojiyle karşımıza çıkıyor.
Bildiğiniz gibi CMOS sensörler ne kadar
büyükse ışığı o kadar iyi işliyor ve bu da
fotoğraf kalitesini artırıyor.
Micro Four Thirds sensörler ise piyasada yer alan en küçük boyutlu fotoğraf
makinesi sensörleri. Buna karşın ışığı
daha verimli kullanan yapısı sayesinde neredeyse full frame sensörlerle
yarışacak bir görüntü kalitesi
sunabiliyor.
Olympus OM-D E-M10
Mark III, bu anlamda 16
Megapiksel çözünürlüğe
sahip bu sensörle karşımıza çıkıyor. Gövde içi
ve dijital imaj stabilizasyonu sunan model, 4K
video çekme özelliğine sahip.
Model giriş sevi-

yesinde yer alsa da hem özellikleri hem de
fotoğraf kalitesi açısından orta seviyeye
yakın bir konumda. Bu anlamda iyi bir
fotoğraf kalitesi, kaliteli bir video çekim
yapabilme imkanı ve optik
imaj

sabitleme gibi özellikler modeli birçok
rakibinin önüne geçiriyor.
Özellikle video çekimi sırasında Olympus OM-D E-M10 Mark III, oldukça hassas
sabitlemesi sayesinde neredeyse sabitleyiciye (Gimbal) ihtiyaç duymadan pürüzsüz
bir çekim yapabiliyor.
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TATİLİNİZDEN
EŞSİZ KARELERİ
NASIL
YAKALARSINIZ?
Soğuk bir kışı ve Covid-19 pandemisini
artık geride bıraktık. Bu yaz istediğimiz
gibi gezip, dolaşıp, seyahat edebileceğiz.
En iyi aktiviteler arasında ise kameramız
veya cebimizdeki akıllı telefon aracılığı ile
yapabileceğimiz yaz fotoğrafçılığı yer alıyor.
56 | www.mediamarkt.com.tr

iPhone 13

Elbette profesyonel kameraların yeri başka.
Yine de tatildeyken eşsiz kalitede kareler
yakalamak istiyorsanız iPhone 13 sahip olduğu
kamera yetenekleriyle size yardımcı olabilir.
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Y

az aylarını daha keyifli geçirebilmeniz ve tatilden döndüğünüzde
arkadaşlarınızla paylaşacağınız
eşsiz fotoğraflara sahip olmanız
için sizlere bazı ipuçları vereceğiz. Bu
sayede perspektifin biraz daha dışarısına
çıkabileceksiniz.

En iyi yaz fotoğrafları
nasıl çekilir?

Yazın sıra dışı fotoğraflar çekmek için
biraz alışılmışın dışına çıkmanızı öneriyoruz. Bazı önerilerimizde siz yalnızca
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beklerken telefon veya fotoğraf makinenizin çalışması, bazısında ise sizin biraz
daha fazla araştırmacı olmanız gerekecek.
İşte önerilerimiz...

Gün doğumu ve batımına
dikkat edin

Pek çok kişi Güneş’in doğduğu ve battığı anların fotoğraflarını çekmeyi daha
çok seviyor olsa da aslında Güneş’in doğuşundan 1 saat sonrası ile batışından 1
saat öncesini hedeflemeniz gerekiyor. Bu
sayede doğal ışığın en yumuşak ve sıcak

Tatilinizden eşsiz kareleri nasıl yakalarsınız? | OBJEKTİF
olduğu, fitre gerektirmeyecek harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Detay ve ayrıntıya odaklanın

Her zaman ıssız vadileri, dağları ve
denizleri çekmemize gerek yok. Kaldırım
taşları arasında açan bir çiçeği, yolun kenarındaki tel örgüleri ya da terk edilmiş
bir çocuk parkını çekmek de etkili sonuçlar verebilir. Detay çekimlerinde ise
makro lens veya telefonun varsa makro
ya da telefoto kamerasını kullanarak basit
objeleri çekebilirsiniz. Örneğin sahildeki

kum taneleri veya Güneş şemsiyesinin
paslanmış ayağı beklemediğiniz kadar
güzel sonuçlar ortaya çıkarabilir.

El değmemiş topraklara girin

Fotoğrafların merkezi olmak istiyorsanız kameranın direkt olarak size odaklanması gerekmiyor. Issız bir yerden geçerken
kendinizi yeşillerin veya ormanın içine
atabilirsiniz. Neredeyse boyunuz kadar
olan tarlanın arasında kaybolmuşken
veya kayalıkların arasında yolunuzu bulmaya çalışırken çektirdiğiniz bir fotoğraf

oldukça etkili olabilir.

Uzun pozlamayı deneyin

Cihazınızın kamera ayarlarından uzun
pozlamayı açarak işe başlayabilirsiniz. Bu
sayede denizin üzerindeki dalgaların tülden bir örtüye, bulutların ise birer dumana
dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Tabii farklı
bir şeyler denemek istiyorsanız burada
önerimiz kalabalığın içerisine karışmanız
olacaktır. Etrafınızdan yüzlerce, belki de
binlerce insan geçerken tek sabit ve net
kalan siz olacaksınız.

Hava durumunu takip edin

Hangi mevsimde olursak olalım, zıt koşulları yakalamak eşsiz sonuçlar doğurabilir. Buna karların arasındayken Güneş’in
en tepede ve parlak olduğu vakitlerle yazın
deniz kıyısında çıkan fırtınalar da dahil.
Yakaladığınız bu karşıtlık sayesinde fotoğraflarınız eşsiz birer tabloya dönüşebilir.
Yaz ayları demişken sürekli olarak gölge
aramanız gerektiğini söyleyelim. Doğal
güneş ışığından faydalanırken gölgede ışık
patlamalarından uzak bir şekilde ister portre isterseniz de obje çekimi yapabilirsiniz.
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ESKİ TELEVİZYONUNUZA
HAYAT VERİN

XIAOMI STICK 4K

Teknolojinin gelişmesiyle televizyonlar da akıllı hale
gelmeye başladı. Özellikle son yıllarda çıkış yapan
modellerin büyük bir kısmında Web 2.0 (ikinci nesil
internet hizmetleri) özellikleri karşımıza çıkıyor. Bu
sayede bir taraftan televizyon izlerken, diğer taraftan
da dijital dönüşümün lokomotiﬁ olarak lanse edilen
internetin sunduğu nimetlerden yararlanıyoruz.
Tabii bu durum sadece Akıllı TV’ler için geçerli
değil. Zira eski televizyonlara hayat veren, onları
internetle buluşturan çeşitli cihazlar da mevcut.
Xiaomi’nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanını
gerçekleştirdiği Xiaomi TV Stick 4K bunlardan sadece
birisi. Siz değerli MediaTrend takipçilerimiz için
ürüne yakından bir göz attık.

60 | www.mediamarkt.com.tr

| 61

SES VE GÖRÜNTÜ | Xiaomi Stick 4K

X

iaomi TV Stick 4K, eski televizyonları Android işletim sistemiyle akıllandıran, Netflix
ve Amazon Prime dahil binlerce uygulamanın çalışmasına ortam hazırlayan bir
ürün. Kurulumu bir hayli kolay olan cihazı, HDMI
ile zorlanmadan bağlayabiliyorsunuz. Şık ve sade
kumandasıyla da rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz.
Cihaz, televizyonun desteklediği kare hızına göre
60 FPS’e kadar yayın yapabiliyor. Google Asistan
sayesinde sesle kontrol edilebilen ürün kumanda
ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Öte yandan önceki
nesilde Android 9.0 işletim sistemi bulunurken, TV
Stick 4K ise Android 11 sürümüyle birlikte geliyor.
Performans konusunda da kullanıcılarını üzmeyen üründe 4 çekirdekli Cortex-A35 işlemcine ek
olarak Mali-G31 MP2 grafik birimi mevcut. Bu sa-
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yede desteklenen uygulamalarda en ufak bir kasma
ya da donma yaşatmıyor. Ayrıca 2 GB RAM ve 128
GB dahili depolamasıyla bu alandaki rakiplerinin
önüne geçiyor.
Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz desteğiyle internete bağlanan
TV Stick 4K’nın Dolby Atmos ve Dolby Vision gibi
kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaran teknolojilere
sahip olduğunu belirtelim. Bunun dışında Google
Play Store aracılığıyla televizyonlar için özelleştirilen
4.000’den fazla Android uygulaması yüklenebiliyor.
Görüldüğü üzere Xiaomi TV Stick 4K, eski televizyonları akıllı hale getirmeye yarayan kullanışlı
bir ürün. Fiyatı ise 1.319 TL seviyelerinde.
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EN İYİ BLUETOOTH
HOPARLÖRLER
Bluetooth hoparlörler taşınabilir yapıları ve güçlü
ses performanslarıyla modern yaşamın olmazsa
olmaz parçaları arasında çoktan yerini aldı.
Ancak bugün Bluetooth hoparlör pazarında
belki de binlerce farklı marka yer alıyor.
Bunlar arasında hangilerini tercih
etmek gerekiyor? Sizler için en iyi
Bluetooth hoparlör modellerini
bir araya getiriyoruz.
Bluetooth hoparlör
seçerken özellikle yaz
aylarına girdiğimiz bu
dönemde su geçirmezlik
özelliği ön plana
çıkıyor. Havuzda ya da
denizde arkadaşlarınızla
müzik dinlemek için
yanınızda taşıdığınız
hoparlörün en azından
su sıçramalarından
etkilenmemesi önemli.

JBL GO 3

Özellikle Bluetooth hoparlör konusunda pazarda önemli bir yere sahip olan JBL,
bu ününü kesinlikle GO serisine borçlu. GO 2 ile oldukça başarılı bir satış rakamı
yakalayan marka, GO 3 ile kullanıcı deneyimini daha artırıyor.
Öncelikle model su sıçramalarına ve toza dayanıklı yapıda ve IP67 sertifikasına
sahip. Ses performansı açısından ise ele sığacak kadar küçük olan hoparlör, boyutuna
göre oldukça güçlü bir ses performansına sahip. Bu performansın altında ise JBL Pro
Sound ses teknolojisi yatıyor. Bass’ların ve tizlerin daha temiz çıkmasını sağlayan
bu teknoloji, hoparlöründe fiyat performans açısından ön plana çıkmasını sağlıyor.
JBL GO 3, ailenin diğer üyelerine göre çok daha kolay taşınan bir yapıya sahip.
Tasarımı da değişen model ayrıca Bluetooth 5.1 desteğine de sahip. Hoparlör tam
performansla çalıştığında 5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Hoparlörün ağırlığı ise
sadece 200 gram.
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JBL Clip 4

ULTIMATE EARS
Wonderboom 2

Wonderboom 2, suya ve toza karşı IP67
sertifikasıyla korunuyor. Ayrıca Bluetooth
hoparlör düşmeye karşı da korumaya sahip. Yuvarlak yapısı sayesinde 360 derece
ses performansı sunan model, dış ortam
modu sayesinde çok sesli yerlerde bile yüksek kalitede ses performansı sunabiliyor.
ULTIMATE EARS Wonderboom 2,
batarya konusunda ise 13 saate kadar
kullanım süresi vadediyor. Bluetooth
hoparlör, temiz bir bass ve tiz performansına sahip. Hatta bu anlamda daha
yüksek fiyatlı modellerle yarışabilecek bir
deneyim sunuyor.
Ancak taşınabilirlik konusunda Wonderboom 2, 640 gramla pek de hafif bir
yapıya sahip değil.

LG XBoom Go PL2

Taşınabilir Bluetooth hoparlör modelleri
arasında uygun fiyatıyla öne çıkan LG
XBoom Go PL2, aynı zamanda IPX5 su
geçirmezlik sertifikasına sahip. Toza
karşı koruması da olmasa da havuz
kenarında müzik dinlemek için ideal
korumaya sahip.
JBL GO 3 kadar olmasa da oldukça hafif olan LG XBoom Go
PL2, Meridian Audio ortaklığı ile
geliştirildi. LG TV modellerinde de
karşımıza çıkan marka, bu küçük
hoparlörün boyutundan çok daha
yetenekli olmasını sağlıyor.
Meridian ortaklığı sayesinde oldukça temiz bir ses deneyimi sunan
hoparlör, güçlü çift etkili bas ile ön
plana çıkıyor. Bu bas teknolojisi sayesinde yanınızda küçük bir müzik seti
taşıyor hissine kapılıyorsunuz. Tek şarjla 10
saate kadar kullanım sunan Bluetooth hoparlörün
ağırlığı ise 320 gram.
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JBL GO serisinden sonra belki de tercih edilen Bluetooth
hoparlör modellerinden biri de JBL Clip. Özellikle aparatı
sayesinde kolayca çantaya takılıp taşınabilen hoparlör, tıpkı
GO 3 gibi güçlü bir ses performansına sahip.
Hoparlör yine GO gibi IP67 suya ve toza karşı koruma
sertifikasına sahip. Kolayca taşınabilen model, yüksek
seslerde bile temiz bir ses performansı sunuyor. Bu modelin en büyük artılarından birisi ise 10 saate kadar batarya
ömrü sunması. Hoparlörün ağırlığı ise sadece 239 gram.

SONY SRS-XB13 Extra Bass

Ses konusunda da önemli markalardan biri olan
Sony, SRS-XB13 Extra Bass ile Bluetooth hoparlör
dünyasında gizli kalmış hazinelerden biri. Suya ve
toza karşı IP67 sertifikası ile korunan model ses
performansı açısından da önemli özelliklere sahip.
Özellikle güçlü baslara sahip olan hoparlör, bu
gücünü adından da anlaşılacağı üzere Extra Bass
adlı özelliğinden alıyor. Hoparlör ses dağıtımını
çok daha başarılı yapmak için geliştirilmiş bir
işlemciye sahip. Bu işlemci sayesinde çok daha
fazla alana aynı temiz ses performansının yansıması sağlanıyor.
Bataryası 16 saate kadar dayanan model, Android
Fast Pair teknolojisini de destekliyor. Hoparlörün
ağırlığı ise sadece 253 gram.
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WINDOWS VS MACOS
HANGİSİ SİZE GÖRE?
Bilgisayar satın almayı düşünen kişiler için, akıllı telefonlarda olduğu
gibi, cihazların tasarımları ve donanımları kadar işletim sistemleri
büyük önem arz ediyor. Günümüzde ise hangi işletim sistemini
seçmeliyim sorusuna yalnızca 2 yanıt verildiğini duyacaksınız.
Bunlar Apple tarafından geliştirilen macOS ve ülkemize daha erken
giriş yaptığı için kulaklarımızın aşinalığının fazla olduğu Microsoft
tarafından geliştirilen Windows. Peki seçim yaparken hangisinin bize
uygun olduğunu anlamak için nelere dikkat etmeliyiz?

5. Nesil iPad Air

Hem Windows hem de mac OS bana göre
değil diyorsanız farklı şeyler denemenin vakti
gelmiş olabilir. M1 işlemcili 5. Nesil iPad Air
ise iPad OS sayesinde sunduğu mobile yakın
deneyeimle ihtiyacınız olan ürün olabilir.
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Windows ve macOS işletim
sistemlerinin avantajları

Bilgisayar satın aldığınız zaman ilk
olarak kurulum yapmanız gerekiyor.
macOS ve Windows işletim sistemlerinin bu aşaması aslında oldukça benzer.
Dilerseniz iki tarafta da hesaplarınızla
oturum açmadan giriş yapabilirsiniz.
Tabii bu durumda sesli asistan gibi bazı
özellikleri kullanamayacaksınız, fakat
otomatik olarak çevre birim bağlantıları
tanınır, diskler yüklenir ve kullanıma
hazır olurlar.
Her iki işletim sistemi de şifre ve biyometrik tarayıcılar ile cihaza giriş yapma-
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nıza olanak sağlar. Bu noktada macOS
yalnızca parmak izini destekliyorken,
Windows yüz tanıma teknolojisini de
kullanmanıza izin veriyor. Dolayısıyla ikili
arasında bu anlamda yapılan bir tercihte
Windows bir adım öne çıkıyor.

Kullanım kolaylığı

İş basit düzeyde kullanıma geldiğinde ise
her iki tarafında bazı avantajları olduğunu
görüyoruz. Fakat Windows’un biraz daha
kullanımı basit bir yapıya sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Örneğin sahip olduğu Başlat
butonu sayesinde birçok uygulamaya hızlı
bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor.

Windows vs macOS hangisi size göre? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Kullanıcı deneyimine baktığımızda ise
izleme dörtgeni veya Magic Trackpad ile
macOS’un uyumunu rakiplerinde bulmak
pek mümkün değil. Dolayısıyla uzun süre
MacBook kullanan birinin alternatif arayışına gireceğini sanmıyoruz.
Yine de Windows’un klavye ve fare ile
sorunsuz ve herkes tarafından kolayca
kullanılabilen basit bir deneyim sunduğunu belirtelim.
Bir diğer konu da işletim sistemlerinin
sunduğu destekler olacaktır. Her ne kadar
iki sistem de 3. taraf yazılım desteği konusunda sıkı bir rekabet içinde olsa da Microsoft, Windows 11 ile getirdiği Android

desteği ile bir adım öne geçmeyi başardı.
Tabii bu Apple’ın boş durduğu anlamına gelmiyor. Artık ekosistem içerisinde
sunulan destek sayesinde birden fazla
cihazı önünüze koyup tek fare ve klavye
ile kullanabiliyorsunuz. Rakipleri arasında ise henüz buna benzer bir deneyimi
yaşatabilen olmadı.
Buna ek olarak Apple’a ait teknolojik cihazların birbirleriyle sorunsuz bir
şekilde çalıştığını, entegre olduğunu ve
veri paylaşımı yapabildiğini söyleyelim.
Fakat Android işletim sistemli bir tablet ve
akıllı telefon veya Windows bir bilgisayar
kullanıyorsanız bu başarılı entegrasyon

sürecinin avantajlarından faydalanmanız
oldukça zor.

Donanım ihtiyacını
hangisi karşılıyor?

Apple’ın sunduğu çözümler içerisinde
de Windows tarafında da ihtiyacınız olan
donanımı bulabilirsiniz. Özellikle Apple’ın
son yıllarda piyasaya sürdüğü cihazlarda
yer alan yeni M1, M1 Ultra ve M1 Max
çiplerinin tam anlamıyla performans
canavarları olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Apple, müşterilerine bellek
ve ekran kartı konusunda biraz kısıtlı olsa
da özelleştirme imkânı sunuyor.

Öte yandan Windows tarafında donanım için sınırı siz belirliyorsunuz. Her
bütçeye ve ihtiyaca uygun farklı kombinasyonları bir araya getirebilir veya hazır
sistemler ile dizüstü modellerini tercih
edebilirsiniz. Ayrıca AAA kalite oyun
performansı isteyen kişilerin de bu noktada
yine Windows’u tercih etmesi gerekiyor.
Her ne kadar Apple donanım konusunda oldukça iyi seçenekler vadediyor
olsa da Windows’un desteklediği sınırsız
konfigürasyon ile kazanan taraf olduğunu
söyleyebiliriz. Bu sebeple bir seçim yaparken belirttiğimiz özellikleri göz önünde
bulundurmanızda fayda olacaktır.
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GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE
İNTERNET TARAYICILARI
Teknolojinin gelişimi, insanlar arasındaki iletişim ve bilgi edinme
yöntemlerini önemli ölçüde etkiliyor. Masaüstü bilgisayarlar ile
başlayan bu süreç, zaman içerisinde taşınabilir bilgisayar, tablet,
akıllı telefon ve genel olarak akıllı cihazlara evirildi. İnternet
tarayıcıları ise bu değişimde adeta köprü görevi gördü. Bu web
ara yüzleri bilgisayarlardan akıllı telefon ve cihazlara kadar artık
hayatımızın bir parçası.
İnternet bağlantısını kullanarak, web sitelerinin ziyaret edilmesine
imkân sağlayan internet tarayıcılarının ortaya çıkışı ve gelişiminin
hikayesi ise neredeyse internetin kendisi kadar baş döndürücü. Bu
dosyada web tarayıcılarının ortaya çıkışından günümüze geçirdiği
evrime göz attık. İşte bazıları tebessümle hatırlanan internet
tarayıcılarının hikayesi… Keyiﬂi okumalar.

A

rtık dünya genelinde günlük
hayatın farklı formdaki oksijeni
olarak adlandırabileceğimiz internet, farklı sistemler arasındaki
iletişimi kurarak bizlere kolaylık sağlıyor.
Tabi ki internetin üstlendiği bu görevi
biz, internet tarayıcıları aracılığıyla görüp,
kontrol edebiliyoruz. Diğer bir adı web
browser olan programlar sayesinde kul-
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Apple Magic Keyboard

lanıcılar; arama motorları, sosyal medya
platformları, e-ansiklopediler ve bloglar
başta olmak üzere internet sitelerini kolayca ziyaret edebiliyor.

İnternet tarayıcılarının
genel özellikleri

Tarayıcılar, herhangi bir web sayfasının
kullanıcı tarafından nasıl görüleceğini

ayarlamasının yanı sıra, gelişmiş özellikleri sayesinde daha kolay bir deneyim
de sunuyor. Ancak bilinen tüm tarayıcıların bünyesinde barındırdığı 7 ortak
özelliği var.
Bu işlevler arasında adres çubuğu, açılış sayfası, yer imleri, web geçmişi, şifre
kaydetme, eklentiler ve gizli sekme özellikleri yer alıyor.

Hali hazırda bir iPad sahibiyseniz en çok
ihtiyacınız olan ürün klavye olabilir. Apple Magic
Keyboard ise sunduğu özelliklerle tableti adeta
laptopa dönüştürmeyi başarıyor. Böylelikle ultra
taşınabilir bilgisayarınız yanınızdan ayrılmıyor.
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İlk internet tarayıcısı:
Mosaic

İlk olarak 1992 yılında Mosaic ile
internet tarayıcısı serüveni başlıyor.
Mosaic, 1993-1997 yılları arasında
National Center for Supercomputing
Applications (NCSA) bünyesinde geliştirilmiş bir web tarayıcısı. Kendisi internetin (WWW) bilinirliğinin
artmasına sebep olan tarayıcı unvanı
ile biliniyor.
C programlama dili ile geliştirilen
tarayıcı, aynı zamanda dosya aktarım
iletişim kuralı, ağ haber aktarım protokolü ve Gopher gibi daha önceki
internet protokollerini de çalıştırabilen bir istemciydi.
AmigaOS, macOS, Unix, OpenVMS ve Microsoft Windows işletim
sistemleriyle kullanılabilen Mosaic‘in
geliştirmesi 7 Ocak 1997‘de tamamen
durduruldu. Ancak bu projenin bitmesinden sonra Microsoft harekette
geçti.

Bir çağın başlangıcı: Internet Explorer

Internet Explorer, ilk 4 sürümü boyunca
Netscape ile rekabet için geliştirilmekte
olan bir üründü.
Internet Explorer’ın ilk sürümü Spyglass,
Mosaic tarayıcısı taban alınarak 1995 yılında
yapılmıştır ve Microsoft ile Spyglass ile yapılan anlaşmaya göre Spyglass Microsoft’un
IE ile elde ettiği kârın dörtte birini alacaktı.
3. sürümüne kadar dikkat çekmeyen bir
tarayıcı olan Internet Explorer’ın pazardaki
rakibi Netscape Navigator idi.
Internet Explorer ikinci sürümüyle birlikte teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya
başladı. macOS ve Windows desteği, SSL,

Netscape Navigator

Amerika merkezli Netscape Communications Corporation, geliştirdiği Navigator
tarayıcısı ile WorldWideWeb’den yararlanmak için girişimde bulunan ilk şirket oldu.
Nisan 1994’te Marc Andreessen’i kurucu
ortak, Kleiner Perkins’i de yatırımcı olarak
işe alan Jim Clark’ın buluşu olan Mosaic
Communications Corporation adıyla kuruldu. Clark ve Andreessen arasındaki ilk
toplantı Netscape gibi bir hizmet için değil
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Nintendo benzeri bir ürün hakkındaydı.
Akabinde Jim Clark ve Marc Andreessen
Nintendo’ya bir online oyun ağı için 20 sayfalık bir sunum yaptı ama kabul edilmedi.
1993’te ortaya çıkan Mosaic’in yerini
alacak şirketin ilk ürünü 13 Ekim 1994‘te
piyasaya sürülen Mosaic Netscape 0.9 adlı
bir web tarayıcısıydı. Piyasaya sürüldükten
4 ay sonra pazar payının dörtte üçünü almıştı. Mosaic, rekabete göre üstünlüğünden

dolayı kısa sürede internet kullanıcılarının
ana tarayıcısı haline geldi. Bu tarayıcının
adı daha sonra Netscape Navigator olarak
değiştirildi ve şirket adı da Netscape oldu.
1995’ten başlayarak Mosaic, Netscape’deki pazar payını kaybetti ve proje
sona erdiğinde, 1997’ye kadar sadece
çok az bir kullanıcısı kaldı. Microsoft,
Mosaic’i 1995 yılında Internet Explorer
oluşturmak için lisansladı.

HTTP çerezleri, RealAudio, VRML ve
NNTP özellikleri ile adeta altın çağına
giriş yaptı.
Geliştirme açısından hep geriden gelen
tarayıcı, ilk süksesini Internet Explorer
3 sürümü ile gerçekleştirdi. Bu sürümde
CSS, metabilgi ve PICS, ses ve video, Java ve
ActiveX desteği sunarak en büyük çıkışını
yapmayı başardı. Microsoft’un sıradaki
hamlesi tarayıcı içerisine e-posta istemcisi, adres defteri, NetMeeting ve Windows
Media Player’ı entegre etmek oldu.
Tüm bu adımlardan sonra, internet servis
sağlayıcılarına tüm ağ paketleri Internet

Explorer üzerinden gelmeye başladı. Pazarın tüm hakimiyeti IE’ye geçti derken,
Microsoft, Netscape’e vuracağı ölümcül
darbesini de planlamıştı.
Internet Explorer 4 sürümünü piyasaya
süren Microsoft, işletim sistemi pazarındaki
yüksek payını kullanarak Internet Explorer’ı
Windows işletim sistemindeki ön tanımlı
internet tarayıcısı yaptı. Bu hamle IE’nin
pazar payında tarihindeki en yüksek sıçrayışı yapmasını sağladı ve Netscape’i adeta
piyasadan silerek birinciliği ele geçirdi.
Bu başarının büyük bir kısmı, bugüne
kadar tam 11 farklı sürümü yayınlanan
Internet Explorer açısından çağ atlatsa da
gelişen internet teknolojilerine ayak uydurmakta sorunlar yaşayan Microsoft’a yeni
bir rakip geliyordu: Opera!
1995 yılında kurulan Norveç merkezli
Opera Software, 1996 yılında Opera isimli
web tarayıcısını duyurdu. Ancak Opera,
hiçbir zaman geniş bir kullanıcı kitlesine
ulaşamadı.
Örneğin 2012 yılında yayımlanan bir rapora göre, internet kullanıcılarının sadece
yüzde 2’si Opera’yı tercih etti.
Şirketin Opera-mini adını verdiği ve genellikle cep telefonları ve taşınabilir cihazlar
pazarını hedefleyen web tarayıcısı sürümü,
40 milyonun üzerinde telefonda önceden
yüklü olarak gelmesine rağmen beklenen
kullanım oranlarına ulaşamadı. Tarayıcı,
cep telefonlarının yanı sıra Nintendo’nun
Wii oyun konsolu gibi farklı kategorilerdeki bazı cihazlarda da kullanılabiliyordu.
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Kartlar yeniden dağıtılıyor: Google Chrome

Tarayıcı savaşlarının son büyük oyuncusu, geçmişten günümüze internet tarayıcıları listemizdeki en önemli nokta; ilk
başlarda yer almasa da tüm endüstriyi
neredeyse tekelinde bulunduran Chrome
internet tarayıcısı, Eylül 2008’de Windows
sürümü ile karşımıza çıktı.
Aslında Google’ın CEO’su Eric Schmidt,
Google Chrome’un çıkışından 6 yıl önce
bağımsız bir tarayıcı yapma fikrine karşıydı. Google’ın küçük bir şirket olduğunu
düşünüyor ve bu fikrin şirketi zedelemesini istemiyordu. Ancak şirket kurucuları
Sergey Brin ve Larry Page birkaç Mozilla
Firefox geliştiricisini işe alarak beta sürümünün oluşmasını sağladılar.
Belki de internet tarayıcılarının yeniden
doğuşu olarak kabul edebileceğimiz gün
olan 2 Eylül 2008‘de, Microsoft Windows
için 43 dilde ilk Chrome beta sürümü yayınlandı. Ayrıca tarayıcılara uygulanan
ACID1 ve ACID2 testlerinden de geçen
Google Chrome, 100 üzerinden 78 puan
alarak, Internet Explorer 7 ve Firefox 3‘ten
daha yüksek puan almıştır. Ayrıca ACID3
testini birkaç defa tekrarlandığında 100
üzerinden 76-79 arası farklı sonuçlar veren
ilk tarayıcıdır. Google, Chrome’un kaynak
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kodlarının büyük kısmını Chromium
adlı açık kaynak projesi kapsamında da
paylaşıyor.
Tüm bu internet tarayıcıları, aralarında
yazımızı kısa tutmak için yazamadıklarımız dahil, Türkiye’deki pazar paylarına

baktığımızda Google Chrome, yüzde
80,36 pazar payıyla ilk sırada yer alıyor.
Yüzde 4,91 ile Opera ikinci, yüzde 3,56 ile
Edge üçüncü olurken; Safari yüzde 3,14,
Firefox yüzde 2,84 ve Yandex Browser ise
yüzde 2,4 pazar payına sahip bulunuyor.

| 89

EĞLENCE DÜNYASI | Erşan Kuneri

Erşan Kuneri | EĞLENCE DÜNYASI

CEM YILMAZ’DAN YENİ BOMBA:

ERŞAN KUNERİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni dizisi Erşan
Kuneri, kısa süre önce Netﬂix’te yayınlandı.
8 bölümden oluşan yapım, oldukça ilgi çekse
izleyicileri ikiye bölmeyi başardı. Bazı insanlar
diziyi oldukça başarılı bulurken, bazıları ise mizah
yapısını beğenmeyerek Cem Yılmaz’ı mizah
konusunda kolaya kaçmakla suçladı. Peki Erşan
Kuneri ne anlatıyor?
78 | www.mediamarkt.com.tr

Beats Studio Buds kulaklık

Aradığınız kaliteli müzik deneyimi
ise Beats Studio Buds tam da size göre.
Aktif gürültü önleme özelliğine sahip
kulaklık, 24 saate kadar kesintisiz
müzik deneyimi yaşatabiliyor.
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İ

lk olarak belirtmekte yarar var ki Erşan
Kuneri’nin iyi ya da kötü olduğuna dair
bir yorum yapmamız pek de mümkün
değil. Mizah öznel bir konudur ve
herkesin zevkleri birbirinden farklıdır.
Diziyi izleyerek beğenip beğenmediğinize
kendiniz karar verebilirsiniz.
Dizi, daha önce G.O.R.A ve Arif V 216
filmlerinde gördüğümüz Erşan Kuneri’nin
yaptığı işlerden sıyrılıp tarihi, korku ve
dram gibi türlerde filmler çekme kararı
almasıyla başlıyor. Karakterimiz, bu andan
itibaren pek çok farklı projede yer alıyor.
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI

Her bölüm farklı bir filmin çekilme
hikayesini anlatan Erşan Kuneri, sekiz
bölümün içerisinde adeta sekiz farklı mini
film içeriyor. Böylelikle sabit senaryodan
sıyrılarak her bölümde farklı hikayeler izlemenize olanak tanıyor. Ana senaryo ise
bu mini filmlerin etrafında şekilleniyor.
Dizi her ne kadar mizah türü ile seyirciyi
ikiye bölse de herkesin beğendiği kısım
kuşkusuz yapım kalitesi oldu. Pek çok
farklı ortamda geçen dizi, buna rağmen
dekorları, kostümleri ve müzikleri ile
seyirciyi içine çekmeyi başarıyor.

Oyuncu kadrosuna baktığımızda ise
yine oldukça deneyimli isimli karşımıza çıkıyor. Başrol, senarist ve yönetmen
koltuğundaki Cem Yılmaz’a ek olarak
Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu,
Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu,
Merve Dizdar ve Bülent Şakrak da yapımda yer alıyor.
Henüz ilk sezonu yeni yayınlanmasına
rağmen şimdiden ikinci sezon dedikoduları ortaya çıkan Erşan Kuneri, uzun
bir süre daha adından sıkça söz ettirecek
gibi görünüyor.
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SONY’NİN GAME PASS’E CEVABI

YENİ
PLAYSTATION PLUS
NELER SUNUYOR?

82 | www.mediamarkt.com.tr

Yeni PlayStation Plus neler sunuyor? | EĞLENCE DÜNYASI

Sony, mart ayında merakla beklenen Xbox Game Pass rakibi yeni
abonelik hizmetini duyurdu. Yeni platformu için bugüne dek başarıyla
kullanılan PlayStation Plus ve PlayStation Now hizmetlerini birleştiren
şirket, üç farklı abonelik paketine sahip yeni bir PlayStation Plus
hizmeti oluşturduğunu açıkladı.
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S

ony’nin yenilenen PlayStation Plus
servisi, çok yakında dünyanın
dört bir yanındaki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Aynı
zamanda ülkemizde çıkış yapacağı tarih
ve ücretleri belli oldu. Biz de siz değerli
MediaTrend okuyucularımız için Sony’nin Game Pass’e cevabı niteliğindeki
Yeni PlayStation Plus neler sunduğundan
bahsettik.
PlayStation Plus; Essential, Extra, Premium ve PS Now’ın aktif olmadığı ülkeler
için Deluxe paketiyle abonelerin karşısına
çıkacak. Hizmet, ilk olarak 23 Mayıs’ta
Asya ve 1 Haziran’da Japonya’da çıkışını
gerçekleştirdi. Ülkemizde ise Avrupa’yla
aynı anda, 22 Haziran’da erişime açılacak.

Essential:

• Aylık iki indirilebilir oyun.
• Özel indirimler.
• Oyunlar için bulut depolama.
• Online oyunlara erişim.
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Extra:

• Essential paketindeki tüm ayrıcalıkları kapsıyor.
• PlayStation Studios ve üçüncü taraf
geliştiricilerin oyunlarından oluşan ve
önemli satış rakamlarına ulaşan yaklaşık
400 adet PS4 ve PS5 oyunu.

Premium:

• Essential ve Extra paketlerindeki tüm
ayrıcalıkları kapsıyor.
• 400 oyunluk kütüphanenin yanı sıra
340 oyunluk bir kütüphane daha.
• 340 oyunluk kütüphanede orijinal
PlayStation, PS2, PSP ve PS Now’daki
PS3 oyunları mevcut.
• PlayStation Now’ın mevcut olduğu
ülkelerde Ekstra ve Premium paketlerinde
sunulan orijinal PlayStation, PS2, PSP ve
PS4 oyunlarını bulut ile PS4, PS5 ve PC
üzerinden oynanabilecek.
• Bu pakette oyunlar için özel deneme
sürümleri de olacak. Bu sayede aboneler

oyunları satın almadan önce deneyebilecekler.
Deluxe, Premium’a göre daha düşük
bir fiyatla gelecek ve orijinal PlayStation, PS2 ve PSP yapımlarından (indirilip
oynanabilecek) oluşan bir kütüphaneyi
bünyesinde barındıracak. Ayrıca Essential ve Extra paketlerinde sunulan tüm
ayrıcalıkların (bulut hizmeti hariç) yanı
sıra oyunların özel deneme sürümlerini
de abonelere sunacak.
Sony’nin yenilenmiş PlayStation Plus
abonelik hizmetinin Türkiye fiyatları
ise şöyle;
• PS Plus Essential: 40 TL / 1 ay – 100
TL / 3 ay – 240 TL / 12 ay
• PS Plus Extra: 60 TL / 1 ay – 165 TL /
3 ay – 400 TL / 12 ay
• PS Plus Deluxe: 70 TL / 1 ay, 190 TL /
3 ay, 460 TL / 12 ay
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