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V
ideo oyunları hayatımızın vazgeçilmez bir par-
çası. Hepimiz bilgisayarda, telefonumuzda ya da 
konsollarında oyun oynuyor ve kendimizi piksel-
lerden oluşan bu büyülü dünyaya bırakıyoruz. Biz 

de Mediatrend ailesi olarak Ağustos sayımızı bu eğlenceli 
dünyaya adamaya karar verdik.

Sizler için geçmişten günümüze video oyunları tarihini kısaca 
özetledik. Ayrıca geleceğin konsolları olarak kabul edilen stre-
am platformları hakkında harika bir yazı hazırladık. Böylelikle 
oyun dünyasının hem geçmişine hem de geleceğine ışık tuttuk.

Yaz tatilinde olanları da unutmadık elbette. Gezi köşemizde 
henüz planlarını yapmamış olanlar ve işi son dakikaya bırak-
mayı alışkanlık haline getirenler için Türkiye’deki koylardan 
oluşan bir rehber hazırladık. 

Peki ya siz uzaklardayken evinize ne olacak? Hiç merak 
etmeyin, teknoloji bu konuda da imdadınıza yetişti. Evde Ya-
şam köşemizde hazırladığımız robot süpürge listesi sayesinde 
sorunlarınızı evde yokken bile çözebileceksiniz. 

Mobil hayat köşemizde ise oyuncular için özel olarak tasar-

lanan Asus Rog Phone 6 serisine yer vedik. Sizlere adeta bir 
performans canavarı olan bu telefonun özelliklerini anlattık. 
Buna ek olarak keyif li vakit geçirmenizi sağlayacak mobil 
oyunları sizler için listeledik. 

Mutfakta Yaşam köşemizde bu ay iki konuya odaklandık. 
Bunlardan ilki, yaz sıcağında hafif ve hazırlaması kolay olan 
pratik atıştırmalık tarif leri. Diğeri ise tatile giderken yolda 
yiyebileceğiniz harika sandviç önerileri. 

Gündemi de kaçırmadık elbette! Eğlence Dünyası köşemiz-
de son günlerin en çok konuşulan filmi olan Thor: Love and 
Thunder’a yer verdik. Ayrıca oyunseverler için PC platformu 
için duyurulan Marvel’s Spider-Man Remastered hakkında 
bildiklerimizi anlattık. 

Tüm bunlara ve çok daha fazlasına yer verdiğimiz Mediat-
rend Ağustos sayısı sizleri bekliyor! Fotoğrafçılıktan mutfak 
teknolojilerine, bilgisayar dünyasından ses teknolojilerine 
kadar çok sayıda içeriğimiz bir arada. Hadi sayfayı çevirin ve 
yolculuk başlasın...

MediaMarkt Türkiye

OYUN DÜNYASI
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İncekum, Gökova, Muğla
Gökova başlı başına bir cenneti andırıyor 

ve İncekum plajı da bölge turistleri hayran 
bırakan koylardan biri. Maldivler’i anımsatan 
berrak suyu ve plajın arkasındaki yemyeşil 
orman örtüsü, bu koyu çok etkileyici ve sa-
kin bir denize deneyimi yaşamanıza fırsat 
tanıyor. Plaja girişin ücretli olduğunu da 
hatırlatmakta fayda var.

Dünyanın en güzel koyları Türkiye’de! | GEZİ

DÜNYANIN EN GÜZEL 
KOYLARI TÜRKİYE’DE!
Açık denizin hırçın dalgaları sahile vururken denize girmek pek çok 
insan için ürkütücü olabilir. Bu nedenledir ki, sakin ve korunaklı koylar 
deniz turizminde büyük önem taşıyor. Ege ve Akdeniz, dünyanın en 
güzel koylarına ev sahipliği yapan denizler ve ülkemiz bu iki denize de 
sahili olan çok değerli bir lokasyonda bulunuyor. O zaman, bu yazı güzel 
değerlendirmek isteyenler için işte Ege’nin ve Akdeniz’in en güzel koyları.

GEZİ | Dünyanın en güzel koyları Türkiye’de!

| www.mediamarkt.com.tr | 6 7



İztuzu plajı, Dalyan, Muğla
Dalyan İztuzu plajı yaklaşık 6 kilometrelik 

uzunluğuyla sizi oldukça yorabilir. O nedenle, 
görece uzun bir yürüyüşü de göze alarak bu dünya 
harikası plajı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Sahi-
lin batı ucundaki plaja kolayca ulaşmak isteyenler 
için tekneler de kalkıyor. Deniz kaplumbağala-
rının yumurta bırakma alanı olan sahilin orta 
kısımları her mevsim çok sakin ve ıssız olabiliyor. 
Dolayısıyla kalabalıklardan kaçarak kendi başına 
denizin keyfini çıkarmak isteyenler için de ideal 
bir lokasyon.

Dünyanın en güzel koyları Türkiye’de! | GEZİ

Çıralı, Antalya
Antalya’da Kemer ilçesine bağlı Ulupınar köyündeki Çıralı koyu, Olimpos Beydağları 

Milli Parkı sınırları içinde yer alıyor. Üç kilometre uzunluğundaki geniş kumsalları 
aynı zamanda koruma altındaki deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta) üreme 
alanıdır. Küçük taneli kumlarıyla turistlerin gözdesi olan koyun berrak denizi de hem 
karadan hem de denizden yatlarla gelenler için harika bir yüzme deneyimi sunuyor.

GEZİ | Dünyanın en güzel koyları Türkiye’de!

| 98 | www.mediamarkt.com.tr



Ilıca Plajı, Çeşme, İzmir
Çeşme’nin popüler Ilıca plajı, yer altı kay-

nak sularından gelen sıcak kaynak suları 
sebebiyle, yaz kış ılık bir suya sahiptir. Ber-
rak suları ve yumuşak kumuyla Çeşme’nin 
en sevilen plajlarından biri olan Ilıca’ya yaz 
ve bahar aylarında büyük ilgi olduğunu da 
hatırlatalım.

Dünyanın en güzel koyları Türkiye’de! | GEZİ

Akyarlar, Bodrum, Muğla
Bodrum çok popüler bir tatil beldesi olduğu için 

küçük Akyarlar koyu yaz aylarında ciddi bir akına 
uğruyor ancak bu koy bu ilgiyi hak ediyor çünkü 
onlarca metre devam eden sığ yapısı ve cam gibi 
berrak suyu sayesinde insanlar sudan çıkmadan 
saatlerini denizde geçirmek isteyebiliyor.

GEZİ | Dünyanın en güzel koyları Türkiye’de!
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Oyuncuların yeni gözdesi Asus ROG Phone 6 serisi tanıtıldı | MOBİL HAYAT

Oyunculara yönelik 
ürünlerin sayısı her geçen 
gün artmaya devam 
ediyor. Bilgisayar, monitor, 
kulaklık, klavye ve mouse 
darken, şimdi de sıra 
akıllı telefonlarda. Mobil 
oyunlardan zevk alan ve 
üstün performans isteyen 
markalar, üstün özelliklere 
sahip ürünler piyasaya 
sürüyorlar. Son olarak bu 
alandaki öncü fi rmalardan 
biri olan Asus, ROG Phone 
6 serisini  tanıttı. 

OYUNCULARIN 
YENİ GÖZDESİ 
ASUS ROG PHONE 6 
SERİSİ TANITILDI

MOBİL HAYAT | Oyuncuların yeni gözdesi Asus ROG Phone 6 serisi tanıtıldı
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A
sus ROG Phone 6 serisi, standart ve Pro olmak 
üzere iki modele ev sahipliği yapıyor. İki mode-
lin ekranı da 6.78 inç büyüklüğünde ve 1080 x 
2448 piksel çözünürlüğünde. Aynı zamanda 165 

Hz’e kadar tazeleme hızı mevcut. Söz konusu paneller, 
Corning Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunuyor.

Özel tasarlanmış Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 
1’den gücünü alan ROG Phone 6 serisi, yüzde 10 daha 
hızlı CPU ve GPU performansına sahip. Kamera tara-
fına baktığımızda ise serinin yine aynı özelliklere sahip 
olduğunu görüyoruz. 

Her iki cihazda da önde 12 Megapiksel Sony IMX663 
selfie, arkada ise 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 13 
Megapiksel ultra geniş açı ve 5 Megapiksel makro sensö-
rün yer aldığı üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Bunun dışında modellerde daha rahat bir oyun dene-
yimi için AirTrigger 6 kontrol sistemi, AeroActive Cooler 
6 soğutucu ve jiroskopik hedefleme gibi çeşitli olanaklar 
da mevcut. Ayrıca IPX4 sertifikasına da sahipler.

Serinin birbirinden ayrıldığı noktalardan birisi de RAM 
opsiyonları. Zira standard model 12/16 GB LPDDR5 RAM 
ile gelirken, Pro’de yalnızca 18 GB bellek mevcut. İki te-
lefonda da 256/512 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Cihazların pil özellikleri de etkileyici. Burada 3.000 
mAh şeklinde ikiye bölünmüş toplam 6.000 mAh’lik bir 
batarya söz konusu. Bunların 65W hızında iki USB-C 
bağlantı noktası üzerinden şarj olduğunu belirtmekte 
fayda var. Cihazların resmi olarak Türkiye’ye gelip gel-
meyeceği ise bilinmiyor.

Oyuncuların yeni gözdesi Asus ROG Phone 6 serisi tanıtıldı | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Oyuncuların yeni gözdesi Asus ROG Phone 6 serisi tanıtıldı
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Cep telefonlarından bile önce gameboy tarzı ilk 
taşınabilir oyun konsollarıyla hayatımıza giren 

mobil oyunlar, bugün oyun dünyasının olmazsa 
olmaz öğeleri arasında. Cep telefonlarının 

hayatımıza girmesi sonrasında ise mobil oyunlar 
yeni bir döneme girdi. 

TÜM ZAMANLARIN 
EN SEVİLEN 

MOBİL OYUNLARI

A
kıllı telefonlar öncesi sadece boş vakit öldürdüğümüz mobil oyun-
lar, bugün büyük bir oyun ekonomisinin de en büyük parçası. Peki, 
kullanıcılar şimdiye kadar hangi mobil oyunları sevdi. 

Dünden bugüne en çok sevilen mobil oyunlar
Sizler için dünden bugüne en çok sevilen mobil oyunları bir araya getirdik. 

Oyunlar arasında popülerlik sıralaması yapmak ise her oyun farklı döneme hitap 
ettiği için haksızlık olur. İşte tüm zamanların en çok sevilen mobil oyunları:

Tüm zamanların en sevilen mobil oyunları | MOBİL HAYAT

Apple iPhone 12       
Mobil oyunların kalitesi her geçen 
gün artıyor. iPhone 12 ise oyunların 
gereksinimleri ne olursa olsun 
harika bir deneyim yaşatacak 
performansıyla dikkat çekiyor. Aynı 
zamanda kamera kalitesiyle de öne 
çıkan telefon, ihtiyaçlarınıza cevap 
olabilecek cihazların başında geliyor.

MOBİL HAYAT | Tüm zamanların en sevilen mobil oyunları

| www.mediamarkt.com.tr | 16 1716



Fruit Ninja
Fruit Ninja, havada meyve doğradığınız 

ilginç bir oyun. Tamamen dokunmatik 
ekranın hassasiyetiyle başarı kazandığınız 
oyun, bir dönem en çok oynanan mobil 
oyunlar arasındaydı. 

Havadan düşen her meyveyi parmağınız-
la kesip doğradıkça puan kazanıyordunuz. 
Oyun ilerledikçe çok daha zorlaşıyor ve 
meyveler çok daha hızlı bir şekilde düş-
meye başlıyordu. Yine bomba ve benzeri 
tuzaklarla da can kaybı yaşayabiliyordunuz.  

Temple Run
Temple Run mobil oyun dünyasının ilk koşu oyunu. 

Oyunun neredeyse bir hikâyesi yok desek abartmış olmayız. 
Temple Run’ın ilk başında bir mağaradan çıkan ve ar-

kasından gelen gorillerden kaçan bir adamı kontrol edi-
yorsunuz. Indiana Jones benzeri bu maceracıyı engellerin 
aşmasını sağlamak gibi basit görevleriniz var. 

Durmadan koşan karakteri sağa sola dokunarak yönlen-
dirmek, ya da yukarıya doğru ekrana kaydırarak zıplatmanız 
mümkün. Daha sonra Temple Run 2 ile devam eden efsane 
daha sonra ise yerini Subway Surfers efsanesine bıraktı.

Tüm zamanların en sevilen mobil oyunları | MOBİL HAYAT

Yılan oyunu
Mobil oyunlar denilince ilk akla gelen telefon oyunu 

tabii ki tahmin ettiğiniz gibi yılan oyunu. Eskilerin ezbere 
bildiği bu bağımlılık yapan oyun, günümüz gençlerinin 
bile dikkatini çekiyor. 

Bildiğiniz gibi oyun basit bir mantığa dayanıyor. Buna 
göre karelerden oluşan yılanı hareket ettirmeniz ve yemleri 
yedirmeniz gerekiyor. Yılan bir kare boyutunda yemleri 
yediğinde yine kendisi de bir kare şeklinde uzuyor. 

Yapmanız gereken ise yılanı son ana kadar duvarlara 
çarpmadan ve kendi kuyruğuna denk gelmeden yem ye-
meye devam etmesini sağlamak. Oldukça basit kuralları 
olsa da yılanın boyu uzadıkça yılanın hızının artması 
da oyunun zorlukları arasındaydı. Nokia’nın en sevilen 
oyunu bugün bile internette oynanmaya devam ediyor. 

Angry Birds
Mobil yani cep telefonu oyunları ara-

sında yılan dışında da örnekler olsa da, 
mobil oyun ekosistemi asıl gücüne akıllı 
telefonlarla ulaşmaya başladı. Bu anlamda 
da Angry Birds önemli dönemeçlerden biri. 

Mobil oyun dünyasında bütün dünyayı 

etkisi altına alan ilk oyunlardan biri-
si Angry Birds oldu. Rovio’nun bugün 
dünyanın önemli mobil oyun firmaları 
haline getiren seri, çok basit bir mantığa 
dayanıyor. 

Oyun sapanla kuş attığınız iki boyutlu 

bir yapıya sahip. Ancak grafikler aslen 
üç boyutlu. Oyunun ana hikâyesi ise 
domuzların kuş yumurtalarını çalma-
sına dayanıyor. Kızan ve yumurtalarını 
kurtarmak isteyen bir grup kuş ile bir 
maceraya atılıyorsunuz. 

MOBİL HAYAT | Tüm zamanların en sevilen mobil oyunları
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Pokemon Go
Pokemon Go, ilk çıktığı 2016 yılında Türkiye 

dâhil dünyanın birçok ülkesinde kısa sürede en 
çok indirilen oyun haline geldi. Tabii ki Türkiye’de 
2021 yılına kadar resmi olarak oyunu indirmek 
mümkün olmadı. Buna karşın Pokemon Go 
efsanesi kısa sürede Türkiye’yi sarmayı başardı. 

Çocukluğumuzdan hepimizin aşina olduğu 
Pokemonlar, bu oyunla birlikte AR yardımıyla 
cebimize giriyor. Google haritalar altyapısı kulla-
nan oyun, dünyanın da ilk AR tabanlı oyunu oldu. 
Oyuncular telefonun GPS’yle gerçek mekânlara 
gidip Pokemon avına çıkmaya başladı. 

Uzun süre en çok indirilen oyun rekorunu 
elinde tutan oyun, bugün eski popülaritesini 
yitirdi. Buna rağmen Pokemon Go, halen büyük 
bir oyuncu kitlesine sahip. 

Tüm zamanların en sevilen mobil oyunları | MOBİL HAYAT

Asphalt
Asphalt serisi mobil dünyada çok eskilere 

dayansa da asıl patlamasını Asphalt 8 ile 
mobil dünyada yaptı. Tabii ki diğer oyunları 
da başarılı olsa da Asphalt 8 ve 9 serinin 
büyük bir etki yaratmasına neden oldu. 

Akıllı telefonlarda ise ilk dikkat çeken 
seri Asphalt 6 oldu. Bu araba yarışını ra-
kipsiz kılan ise yarış içinde özel engellerle 
araçların havada taklalar attığı garip bir 
yapıya sahip olması. 

Bu özel hareketler hem daha fazla puan 
toplamınıza hem de bir anda yarışta öne 
geçmenize neden olabiliyor. Bu anlamda 
seri hali hazırda en çok oynanan araba 
yarışlarından biri olmaya devam ediyor. 

PUBG
İlk Battle Royale tarzı hayatta kalma oyunu olan 

PUBG, yeni bir dönemin de ilk adımını attı. Yüz ki-
şiyle yapılan online maçlarda her oyuncunun haritaya 
silahsız düşmesi belki de PUBG’nin halen en çekici 
yanlarından biri. 

Mobil oyunların en büyük handikaplarından biri 
özellikle para ile üyelik alan oyunculara oyun alanında 
avantajlar kazandırması. PUBG ise oyun alanında her-
kesin eşit olduğu bir imkan sunuyor. Böylece oyunda 
en hızlı olan, en iyi silahı bulan ve en belki de en iyi 
saklanıp sona kalabilen oyunu kazanabiliyor. 

MOBİL HAYAT | Tüm zamanların en sevilen mobil oyunları
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Call of Duty: Mobile
Call of Duty: Mobile, aynı serinin 

haritalarında geçen mobil bir Battle 
Royale oyunu. Aslında CODM, Battle 
Royale dışında Çok Oyunculu Mod 
gibi farklı seçeneklere de sahip. 

Battle Royale’in kalabalık mücadele-
sinden sıkılanlar için CODM, önemli 
bir alternatif oldu. Özellikle mobil 
oyun dünyasında küçük ekiplerin 
çevrimiçi mücadele ettiği nitelikli 
oyun eksikliği vardı. İşte CODM bu 
eksikliği fazlasıyla doldurmayı başardı. 

League of Legends: Wild Rift
Rovio’nun Angry Birds başarısı yeni bir oyun serisinin 

de başlamasına neden oldu. League of Legends bilgisayar 
oyununu geliştiren ekip, uzun yıllar bilgisayar dünyasında 
önemli başarılar kazandı. 

Ücretsiz olan fantastik temelli oyunda belli savaşçıları se-
çip, kısa süreli maçlar yapılıyor. Burada amaç ise her takımın 
kendi alanını koruyup rakip cephesini ele geçirmesine dayalı. 

İşte Wild Rift bu mücadelenin mobile taşınmış versiyonu. 
Bu versiyon tabii ki kısa sürede hem LOL hayranlarının mobil 
dünyaya kaymasına neden oldu. Rovio hem Angry Birds’ten 
elde ettiği tecrübeyi hem de LOL dünyasının uzun dönemli 
başarısını bir araya getirdi. Wild Rift bu anlamda MMORPG 
mobil oyunları arasında kısa sürede zirveye çıkmayı başardı. 

Tüm zamanların en sevilen mobil oyunları | MOBİL HAYAT

Fortnite
Fortnite, tıpkı PUBG gibi Battle Royale gele-

neğinin ilk oyunlarından biri. PUBG ile aynı 
mantıkta çalışsa da Fortnite’ta bir şeyler inşa 
etmek oldukça önemli. 

Oyunda bir süre sonra inşa özelliği gelişen 
oyuncular ise bu anlamda belli avantajlar elde 
ediyor. Buna karşın Fortnite’da da para vererek 
sadece iyi bir görünüme sahip olabiliyorsunuz. 
Oyunda başarılı olmak için ise Fortnite’ı çok 
oynamak ve uzmanlaşmak oldukça önemli. 

MOBİL HAYAT | Tüm zamanların en sevilen mobil oyunları
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Genci yaşlısı demeden herkesin 
hayatında önemli bir yer kaplayan 

oyunların tarihsel gelişimi 
çalkantılı oldu. 2022 itibariyle 

milyarlarca dolarların döndüğü 
oyun sektörü, sadece hikaye ve 

oynanış tarafında değil, grafi ksel 
açıdan da adeta çağ atladı. 

Böylelikle son yıllarda piyasaya 
sürülen yapımlar, oyunculara 

sanki fi lmlerden bir sahneymiş 
gibi hissettirmeye başladı.

GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE 

VİDEO OYUNLARI

Geçmişten günümüze video oyunları | OYUN DÜNYASIOYUN DÜNYASI | Geçmişten günümüze video oyunları
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O
yunların gelişimi hiçbir zaman dur-
mayacak. Bundan belki de birkaç sene 
sonra günümüzün kaliteli yapımlarını 
retro olarak nitelendireceğiz. Hikaye-

lerini, oynanış mekaniklerini ve bizlere sanki 
gerçekmiş gibi gelen grafiklerini bile zamanın 
gerisinde kalmış olarak göreceğiz. Biz de siz de-
ğerli MediaTrend okuyucularımız için geçmişten 
günümüzde video oyunlarını gelişimini aktardık.

Video oyunlarının temelleri 1950’li yıllarda 
atıldı. O dönemde bilgisayar bilişimcileri mini 
ve ana bilgisayarlar üzerinde basit oyunlar ve 
simülasyonlar tasarlarken, 1962’de ilk dijital 

oyunlardan biri olarak bilinen Spacewar çı-
kış yaptı. İki kişiyle oynanan yapım, ekranın 
ortasında yer alan ve gemileri çeken ve yutan 
bir yıldızı konu alıyor. Gemilerin yıldızdan 
kaçabilmesi için de çeşitli manevralar yapması 
gerekiyor.

1966’da oyun geliştiricisi ve mühendisi Ralph 
Baer, standart televizyonlarda da çalışabilen 
Corndog adlı bir video oyunu programladı. 
Aynı zamanda bundan iki yıl sonra masa tenisi, 
hedefe ateş etme gibi çeşitli oyunları çalıştıran 
ve çocukluğumuza adeta damga vuran ışık 
tabancası prototipi tamamlandı. 
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AT&T’de çalışan bilgisayar programcısı 
Ken Thompson, 1969’da MULTICS işletim 
sistemi altında çalışan Space Travel adlı bir 
oyun geliştirdi. Bu yapım, güneş sistemini ve 
hareketlerini simüle ederken, bir uzay gemisi-
nin yüzeye indirilmesini konu alıyordu. Ancak 
AT&T, çeşitli sorunlar nedeniyle MULTICS 
projesinden çekildi. 

Bu kararın ardından Thompson, oyunu Ge-
neral Electric’e ait GE 635 bilgisayarında çalışan 
GECOS sistemi için FORTRAN programlama 
diline dönüştürdü. Ancak bu sistemin saatlik 
maliyeti 75 dolar seviyelerindeydi. Bu nedenle 
masrafı daha az ve boyutu daha küçük olan 
PDP-7’de karar kılındı. Thompson, yapımı 
PDP-7 programlama diline dönüştürdü. Ayrıca 
ilerleyen dönemlerde UNIX işletim sisteminin 
gelişim süreci başladı ve Space Travel da ilk 
UNIX uygulaması olarak kayda geçti.

1971’de video oyunlarının ilk döneminde 
geliştirilen bir uzay savaşı arcade oyunu Ga-
laxy Game çıkış yaptı. Bu, 1962’de çıkış yapan 
Spacewar’ın genişletilmiş versiyonuydu. Ancak 
uzun bir öğrenme süreci gerektirmesi gibi ne-
denlerden dolayı istenen başarıyı yakalayamadı. 
Buna rağmen ticari olarak satılan ve seri üreti-
len ilk oyun olması nedeniyle sektörde önemli 
bir yeri vardır.

1972 yılı oyun sektörü için önemli bir dö-
nüm noktası oldu. Çocukluğumuza damga 
vuran, bir dönem konsollarıyla ve oyunlarıyla 
neredeyse herkesin evine giren Atari kuruldu. 
Şirketin ilk geniş çaplı PONG oldu. Gerisi zaten 
hepimizin malumu.

1980’lerin sonunda, konsol oyunları ROM 
kartuşlarıyla dağıtılırken, PC yapımları depo-
lama kapasitesi sınırlı olan disketlerle kullanı-
cıların karşısına çıktı. Optik medya ve özellikle 
CD-ROM ilk olarak 1980’lerin ortalarında 
müziklerin dağıtımı için tanıtıldı ve 1990’ların 
başında, hem medya hem de CD sürücüleri, 
tüketici bilgi işlem cihazlarına dahil edilmek 
için ucuz hale geldi. 

Optik medya, oyun içeriği için daha fazla ka-
pasite sunmanın yanı sıra, tam hareketli video 
veya animasyonlu veya önceden oluşturulmuş 
ara sahneler gibi uzun video bölümlerinin 
oyunlara dahil edilmesini mümkün kılıyordu. 
Ayrıca oyunlara daha fazla içeriğin eklenmesi 
gibi konularda da kullanışlıydı.

Optik medyaya geçişe ek olarak 1990 yılında 
oyun sektöründe önemli bir değişimin kapısı 
aralandı. Zira sektör, gerçek zamanlı 3D gra-
fikleri benimsemeye başladı. Günümüzde film 
sahnelerinden çıkıp gelmiş gibi hissettiren 
grafiklerin temelleri de burada atıldı.
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Geleceğin konsolları: Bulut oyun servisleri | OYUN DÜNYASI

Bilgisayarların evlerde 
sıklaşmaya başladığı tarihten 
beri oyunseverler ikiye 
bölünmüş durumda. Bir kısmı 
konsol deneyimini hiçbir şeye 
değişmiyor. Fakat geri kalanlar 
bilgisayarları üzerinden oyun 
oynamayı yeterince tatmin edici 
buluyor. 

GELECEĞİN 
KONSOLLARI: 
BULUT OYUN 
SERVİSLERİ

OYUN DÜNYASI | Geleceğin konsolları: Bulut oyun servisleri
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MacBook Pro M1 
GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming 

gibi servisler, oyun konsollarının 
ve bilgisayarlarının yerinie almaya 

başladı. Günümüzde her yerde oyun 
oynamak için ihtiyacınız olan tek şey 
uzun pil ömrüne sahip bir bilgisayar. 

Bu noktada ise M1 işlemcili 
MacBook Pro devreye giriyor.

Geleceğin konsolları: Bulut oyun servisleri | OYUN DÜNYASI

G
ünümüzde ise 3. seçenek ortaya 
çıktı. Artık AAA kalite oyunları 
rahatlıkla oynatacak kadar güçlü 
donanımlara sahip bilgisayarla-

ra ya da özel konsollara ihtiyacımız yok. 
Bunun yerine geleceğin konsolları olarak 
anılan bulut oyun servislerini kullanabiliriz. 
Üstelik giderek yaygınlaşıyor.

GeForce Now ve Google Stadia 
yalnızca bir başlangıç
Google ve NVIDIA gibi teknoloji sektö-

rüne yön veren şirketler uzun bir süredir 
bulut oyun servisleri üzerinde çalışıyor. 
Her ne kadar GeForce Now ve Stadia içle-
rinde en popülerleri olsa da son dönemde 
bu alanda faaliyet gösteren Vectordash gibi 
başka oyuncular da var.

Bu sistemlerin nasıl çalıştığından bah-
setmek gerekirse; ilk olarak tıpkı Netflix 
ve Disney+ akış platformlarında olduğu 
gibi aylık veya yıllık paketler halinde 
ücretli abonelik satın alınması gerekiyor. 
Daha sonra kendi bilgisayarınızı, telefo-
nunuzu veya tabletinizi kullanabilirsiniz.

İndirilen uygulamaya giriş yaparak NVI-
DIA veya Google’ın uzaktaki bir sunucusuna 
yani başka bir bilgisayara bağlanıyoruz. 
Kullanmış olduğumuz cihazın ekranı ise 
bu uzaktaki bilgisayarın monitörü haline 
geliyor.

Daha sonra herhangi bir oyunu veya 
uygulamayı bu bilgisayara yalnızca sani-
yeler içerisinde indirerek giriş yapıyoruz. 
Tabii şu an için tüm oyun ve uygulamalar 
desteklenmiyor. Fakat sayısı her geçen gün 
artmaya devam ediyor.

Buna ek olarak, oyun oynamaktan çok 
daha fazlasının yapılabileceğini de belir-
telim. Örneğin, kendi bilgisayarınızda 
yapmak istediğinizde saatler sürecek video 
düzenleme işlemini bağlanmış olduğunuz 
güçlü bilgisayarlar sayesinde dakikalar 
içinde gerçekleştirebilirsiniz.

Yani aslında oldukça güçlü bilgisayarları 
olan bir internet kafeye gitmek yerine 
satın aldığınız abonelik ve mevcut 
cihazınız sayesinde herhangi 
bir yerden bu bilgisayar-
lara bağlantı sağlayarak 
gerçekleştirebiliyor-
sunuz. Fakat şu 
an için sektörün 
mevcut talep 
üzerine 

daha çok oyun dünyasına odaklandığını 
ve desteklerin de buna göre geliştiğini 
belirtelim.

Bu hizmetlerden birine kayıt olmayı dü-
şünen kişilerin ise tek bir kriteri sağlaması 
yetiyor. O da iyi bir internet bağlantısına 
sahip olmak. Zira uzaktaki sunuculara 
bağlanarak bir online oyuna 
girdiğinizde internet hı-
zınız ne kadar yüksek 
olursa alacağınız 
gecikme süre-
si de o kadar 
düşük ola-
caktır.
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Hayatımızı kolaylaştıran robotlar | EVDE YAŞAM

Robot süpürgeler sanılanın 
aksine birkaç yıl önce 
hayatımıza girmedi. Fakat 
teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte o kadar akıllandılar ki 
popüler ev aletleri listelerinde 
ilk sıraya kadar yükseldiler. 
Bu nedenle artık herkes evine 
bu cihazlardan bir tane almak 
istiyor. Peki robot süpürgeleri 
bu kadar özel yapan ne?

HAYATIMIZI 
KOLAYLAŞTIRAN 
ROBOTLAR

EVDE YAŞAM | Hayatımızı kolaylaştıran robotlar
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MIELE Scout RX3 
Runner robot süpürge

Eğer siz de çalışıyor ya da okuyorsanız, 
temizlik yükünüzü hafifletmek 

isteyebilirsiniz. Burada da devreye 
MIELE Scout RX3 Runner robot 
süpürge giriyor. Oldukça gelişmiş 

teknolojilerle donatılan RX3 Runner, 
sizi büyük zahmetten kurtarıyor. 

Hayatımızı kolaylaştıran robotlar | EVDE YAŞAM

Ş
u anda robot süpürge almak için bir Media 
Markt mağazasına gittiğinizde Roborock, 
Xiaomi, Anker, TCL, Dreame, Yeedi, Lydsto, 
Ecovacs ve Viomi gibi birçok markaya ait 

onlarca ürün ile karşılaşacaksınız. Bu kadar fazla 
seçeneğin olmasının en güzel yanı ise ihtiyacınıza 
ve bütçenize uygun modeli bulabilirsiniz.

İlk olarak bu cihazların çalışma mantığını 
anlatalım. Robot süpürgeler temel olarak 2’ye 
ayrılıyor. İlki  anlık olarak alan tarayan, bu saye-
de aynı yerde takılı kalmadan temizlik yapabilen 
fakat her çalıştırmada yeniden haritalandırma 
yaptığı için yetenekleri kısıtlı olanlar.

İkincisi ve en çok tercih edileni ise temizlik 
yaptığı alanın haritasını çıkararak bir sonraki 
görev için hafızasına kaydedebilenler. Bu saye-
de tüm evi temizlemek yerine telefonunuzdaki 
uygulaması üzerinden mutfağı temizlemesini 
veya çocuk odasını mop yaparak süpürmesini 
isteyebilirsiniz.

Bu cihazlar da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. 
İlk grup yalnızca süpürme işlemi yapabiliyor. Bu 
cihazlardan bazıları evin temiz kalmasını sağlıyor. 
Fakat asıl kullanışlı olanlar, emiş gücü büyük bir 
süpürgeye denk olacak kadar güçlü olduğu için 
tüm evin süpürme işlemini üstlenebilenler.

Diğer grup ise süpürme işleminin yanı sıra ıslak 
silme görevini de yürütebiliyor. Yani tüm alanı 
mop ile temizleyebiliyor. Bu modellerin çoğunda 
harita üzerinde halıların olduğu alanı işaretleyerek 
o bölgeye mop yapılmamasını seçmeniz gerekiyor. 

Tabii biraz daha akıllı ve teknolojik anlamda 
donanımlı olan modellerde otomatik halı algıla-
ma özelliği olduğu için ahşap ve mermer yüzeyler 
dışında mop aparatını yukarı kaldırarak halı 
üzerinde yalnızca süpürme işlemi yapabiliyor. 

Bu cihazların içerisinde genellikle yarım litre-
lik toz haznesi ve 1 litreye varabilen su tankları 
bulunuyor. Dolayısıyla belirli aralıklarla bu su 
tankını doldurmanız ve toz haznesini boşalt-
manız gerekiyor. Ancak burada da bazı gelişmiş 
seçenekler mevcut.

Alışageldiğimiz robot süpürgeler görevlerini 
tamamladıkları zaman şarj istasyonlarına ya-
naşarak uyku moduna geçiyor. Fakat bazılarının 
şarj istasyonları aynı zamanda toz toplama ünitesi 
olarak da görev yapıyor. Yani her temizlik sonra-
sında robot süpürgenin toz haznesinin içeriği bu 
üniteye aktarılıyor. Bu sayede hazne temizliğini 
günde bir değil, haftada bir yapabilirsiniz.

Genele bakacak olursak, aktif hale getirilince 
tüm evi temizleyenler, alan tarayarak haritalan-
dırma yapabilen ve oda ya da seçilen bölgelerde 
görev yapabilenler ve yalnızca süpürge ya  da mop 
ile ıslak temizlik yapabilenler olmak üzere birçok 
seçenek mevcut. Dolayısıyla her bütçeye ve ihtiyaca 
göre bir model bulmak mümkün.

EVDE YAŞAM | Yazın Hayatımızı kolaylaştıran robotlar
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Dyson V8 Absolute 
şarjlı dikey süpürge

Eğer robot süpürgelerin hala 
ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla 

karşılamayacağını düşünüyorsanız, 
Dyson’ın perfornans canavarı V8 
Absolute tam size göre. Kablosuz 

kullanımı ve uzun pil ömrüne sahip olan 
V8, temizlik süresindeki tasarrufuyla 

dikkatleri üzerine çekiyor

Mutfak teknolojileri | EVDE YAŞAM

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe etkilerini 
mutfaklarda da görmeye başladık. Yemek 
hazırlama ve saklama koşullarını çok 
daha pratik hale getiren teknolojiler aynı 
zamanda günden güne daha ulaşılabilir 
hale geldi. Hayatımızda onlarca yıldır 
bulunan mutfak teknolojilerinin atası 
olan mutfak robotları ilk kez yüz yıl önce 
orduda kullanılmış daha sonra ise mutfakta 
harcanan zamanı azaltmak adına yıllar 
içinde evlere taşınmış. 

MUTFAK 
TEKNOLOJİLERİ

H
ayatımızın böylesi içinde olan 
ve şu anda olmadığı bir mut-
fak düşünülemeyen söz konusu 
teknolojilerin hayatımızı kolay-

laştırmasından dolayı tercih edildiğini 
söyleyebiliriz. Mutfak robotlarının atası 
sayılan cihazlar 1908 yılından günümüze 
kadar dayanıyor. Bu noktada karşımıza ilk 
hamur yoğurma makineleri çıkıyor. Son 
10 yılda ise en çok tercih edilen mutfak 
aletlerinde ‘smoothie blender ve kahve 
makineleri’ başı çekiyor. Küresel salgın 
ile milyonlarca insan evinde yeni tarifler 
denemeye başladı. Bu sayede 2 yıl içinde 
mutfak teknolojilerine yönelen ve yeni ci-
hazlara şans tanıyan insanların sayısında 

önemli bir artış oldu. 
Akıllanan buzdolapları, fırınlar ve daha-

sı işleri çok daha pratik bir noktaya taşıdı. 
Nesnelerin İnterneti(IoT- Internet of Thin-
gs) ile elektronik cihazlar akıllı hale geldi. 
Telefondan mobil uygulamalar ile kontrol 
edilen cihazlardan, kendi aralarında ile-
tişim kuran aletlere kadar gelişen mutfak 
teknolojilerine her geçen gün yeni cihaz-
lar farklı formlarda ekleniyor. Mutfakta 
olmazsa olmaz olan teknolojiler arasında  
çoklu mutfak robotları, su arıtma cihazı, 
airfryer, kahve makinesi ve tost makinesi 
gibi pek çoğunu sayabiliriz. Yine de sizler 
için mutfağınızdan ayırmamanız gereken 
teknolojileri sıralayacağız:

EVDE YAŞAM | Mutfak teknolojileri
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Kapsüllü kahve makineleri
Mutfak teknolojileri denildiğinde akla 

ilk olarak kahve makineleri geliyor. Dı-
şarıda içtiğiniz ve favori kahvecinizin 
yaptığı kahveleri evde yapabilmek için 
birkaç tüyo bulunuyor. Bunlardan ilki 
elbette doğru kahveyi seçmek. 

İkinci sırada ise doğru kahve makine-
sini bulmak yatıyor. Bu noktada kapsüllü 
kahve makineleri arasında iki marka öne 
çıkıyor: Alman devi Tchibo ve cihazla-
rının tasarımlarıyla öne çıkan ve İsviçre 
menşeli Nespresso. 

Pratik bir şekilde kahve hazırlamak 
isteyenlerin tercih edebileceği Tchibo 
Cafissimo Easy kapsüllü kahve makinesi 
tek seferde, standart bir fincan boyutuyla 
düşündüğümüzde toplamda 3 porsiyon 
kahve hazırlamayı sağlıyor. Oldukça şık 
bir tasarımla gelen cihazda süt ekleme 
bölmesi bulunmuyor olsa da bu dert değil. 
Zira istenirse kahve köpürtme makinesi 

de alabilirsiniz. Öte yandan cihaz, 4 adede 
kadar kapsül için toplama haznesine sahip. 
Patentli 3 farklı basınçta demleme siste-
mine sahip olan Tchibo Cafissimo Easy, 
Espresso, Caffè Crema ve filtre kahve gibi 
kahveleri hazırlayabiliyorsunuz. Cihazla 
işiniz bittiğinde ise yaklaşık 9 dakika 
içinde otomatik kapanıyor. 

Nespresso da tıpkı Tchibo gibi fark-
lı kahve makine seçenekleri sunuyor. 
Nespresso’nun F531 yani Gran Lattissi-
ma modeli şık olduğu gibi aynı zamanda 
dokuz farklı modla ister sütlü ister sade 
kahve yapmayı sağlıyor. Seçeceğiniz kap-
süller ile farklı aromalardaki kahveleri 
kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. 1.5 litrelik 
hazne kapasitesi ile çok sayıda kahveyi 
tek seferde hazırlamak mümkün hale 
geliyor. Bu cihazda aynı zamanda 3 kahve 
seçeneği sunuluyor: Ristretto, Espresso 
ve Lungo. Cihazların enerji tasarrufu 
sunmasına dikkat edenler için de doğru 

tercih olacak Nespresso Gran Lattissima, 
süt haznesine sahip olmasıyla bu haznenin 
kolayca çıkarılıp temizlenebilmesi ile bir 
adım öne çıkıyor. 

Yaz sıcağında ferahlatıcı 
smoothieler hazırlamak için 
blender
Yazın hazırlayacağınız içecekler için 

artık mutfakların aranan bir diğer yüzü 
şüphesiz blenderlar. Birkaç yıl içinde 
oldukça popüler hale gelen bu cihazlar, 
sebzelerden, meyvelerden ve donmuş yi-
yeceklerden yapılacak içecekler için artık 
vazgeçilmez makinelerden biri. Gold-
master’ın Quickmax Smoothie Blender 
modeli, hem uygun fiyatlı bir seçenek 
hem de keskin bıçaklarıyla buzlu olan 
ürünleri de kolaylıkla parçalıyor ve içile-
bilir hale getirebiliyor. Cihazın yanında 
aynı zamanda 2 farklı boy seyahat şişesi 
ve asma aparatı da geliyor. 
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Az yağlı ve bir o kadar lezzetli 
yemek hazırlamanın yeni adı: 
Airfryer
Dünyadaki obezite sayısı arttıkça sağlıklı 

yemekler hazırlayıp yemenin önemi daha da iyi 
anlaşılıyor. Bu noktada yağsız lezzetli yemekler 
hazırlamaya olanak sağlayan airfryer modelleri 
arasında göze çarpan Philips imzalı HD9252, 
yüzde 90 oranında daha az yağlı kızartma 
yapmaya olanak sağlıyor. Kızartma, fırınlama, 
ızgara ve fırında kızartma gibi seçenekler ile 
yemeklerinizi pişirmeye olanak sağlayan cihaz, 
ısıtma özelliğine ek olarak 7 ön ayarlı dokun-
matik ekranla mutfaklara geliyor. Cihazın bir 
diğer önemli özelliği ise sıcak tutma modu. 
Bu sayede yemeğinizi 30 dakikaya kadar ideal 
sıcaklıkta bekletmek mümkün. 

Her evin aranan yüzü: 
Robot süpürge
Evin farklı bölgelerinde kullanılabilen ve 

oldukça kolay bir temizleme sunan robot sü-
pürgeler özellikle mutfak gibi çok sık temizlen-
mesi gereken yerlerde çok pratik bir kullanım 
sunuyor. Roborock S5 Max Vacuum Cleaner 
Mop, farklı zeminlerde performans farklı-
lıklarına sahne olmadan stabil bir temizlik 
sunuyor. Sert zemin ve halıda kullanılabilen 
cihazla tek şarj ile 180 dakikalık bir kullanım 
sunuluyor. Hem süpürge hem de paspas özel-
liklerini bünyesinde toplayan bu cihaz farklı 
renklerde tercih edilebiliyor.

Mutfak teknolojileri | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Yazın Mutfak teknolojileri
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Tatile çıkmak, başından 
itibaren heyecanlı bir süreç. 

Tatil alışverişinden tutun 
da, tatil bölgesine gitmek 

için yaptığınız yolculuk 
bile tatil heyecanının bir 

parçasıdır. Tatil yolculuğu 
öncesinde yaptığınız 

hazırlıklara, yol boyunca 
tüketmek isteyebileceğiniz 

sandviçleri de eklemeyi 
unutmayın. Belki bir 

güne yakın sürebilecek 
uzun yolculuklar boyunca 

otomobilin veya çantanızın 
içinde bozulmadan 
yenilebilir kıvamda 

durmayı başarabilecek 
tatil sandviçlerini nasıl 

hazırlayabileceğinizi 
anlatalım.

BİZ TATİLE GİDİYORUZ 
SANDVİÇLERİ

Biz tatile gidiyoruz sandviçleri | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Biz tatile gidiyoruz sandviçleri
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Eski kaşarlı leziz sebze sandviçleri 
Eğer yolculuğunuzun ilk bir saati için-

de tüketmeye niyetli değilseniz, uzun yol 
sandviçlerinin içine salam, sucuk, sosis, 
beyaz peynir, krem peynir, tereyağı, taze 
kaşar, yumurta dilimleri gibi buzdola-
bından çıkınca kısa sürede tüketilmesi 
gereken malzemeler koymak çok doğru 
değil. Ancak peynir lezzetinden mahrum 

kalmak istemeyenler için daha uzun süre 
dayanabilen eski kaşarı kullanmak güzel 
alternatifler yaratacaktır.

Marul yaprakları, mısır taneleri, havuç 
rendeleri, biber dilimleri gibi sebzelerin 
arasına, isterseniz, dilim dilim, isterseniz, 
rendeleyerek eski kaşar katabilirsiniz. Bu 
sandviçi ayrıca baharatsız da bırakma-

manızı tavsiye ederiz. Sebzelerin tadını 
güçlendirecek tuz, kırmızı biber, kara 
biber, kekik, nane gibi baharatları bir 
kaşık zeytinyağı ile karıştırıp sandviçin 
içine dökebilirsiniz veya sebzelerinizi 
sandviçin içine koymadan önce bu ba-
haratlı zeytinyağı ile karıştırıp sandviçe 
öyle ekleyebilirsiniz.

Biz tatile gidiyoruz sandviçleri | MUTFAKTA YAŞAM

Kapya biberli ve kabaklı sandviçler 
Yol boyunca midenize ağırlık çökmeden, direksiyon başın-

da dinç kalmanızı sağlayabilecek lezzetli ve hafif bir sandviç 
için, baharatlar ve az zeytinyağı ile terbiye ettiğiniz kapya 
biberleri ve kabak dilimlerini fırınlayın. Fırından o mis gibi 
kızarmış biber kokuları geldiğinde, fazla yakmadan biberleri 
ve kabakları çıkarıp doğrudan sandviç ekmeklerinizin içine 
yerleştirin. Dilerseniz bunları ezerek, lezzetli bir sosa dönüş-
türerek de ekmeğe sürebilirsiniz.Ayrıca sandviçin içine yine 
bolca marul yaprakları ve rendelenmiş havuç ya da yine fırında 
kızarmış patates dilimleri de ekleyebilirsiniz. Uzun süre tok 
tutan ve “tuvalete çıkma ihtiyacınızı” da uzun süre erteleyen 
bu sandviçler hem uzun yolculuklarda, hem de uzun doğa 
yürüyüşlerde vücudunuza ihtiyacınız olan enerjiyi fazlasıyla 
sağlayacaktır. Dilerseniz bu sandviçleri tost makinesinde ba-
sarak daha da büyük lezzet bombalarına dönüştürebilirsiniz.

MUTFAKTA YAŞAM | Biz tatile gidiyoruz sandviçleri
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Kızarmış çıtır patlıcanlı sandviçler  
Yola çıkmadan önce kendinize lezzetli 

köfte ekmekler hazırlamak isteyebilirsiniz 
ama 7-8 saat sürebilecek bir yolculukta 
arabanın içindeki sıcakta bekleyen köfteler 
mideniz için çok da sağlıklı olmayabilir 
ve tatilinizin sonraki günleri keyfiniz 
kaçabilir. Ama durun, size iyi haberimiz 
var. Eğer patlıcan dilimlerini, una bulayıp 
çıtır çıtır kızartırsanız, bırakın sandviç 
yapmayı, kasenin içinden tane tane bile 

yemek isteyebilirsiniz. Tarif ise basit. Bir 
yumurta, yarım soda ve 3 çorba kaşığı unla 
baharatları bir kapta karıştırıp bulamaç 
haline getirin. Ardından hafif etli kesti-
ğiniz patlıcan dilimlerini bu sosa bulayıp 
kızarmış ayçiçek yağının içine atın. Rengi 
sarardığında çıkarın ve birkaç dakika fazla 
yağının süzülmesini bekledikten sonra, 
sevdiğiniz diğer sebzelerle ekmek arası 
yapabilirsiniz. Kızarmış patates, marul 

yaprakları havuç rendesi... Ekmeğin içinde 
kızarmış patlıcanlarla birlikte çok lezzetli 
olacaktır. Yerken ekmeğin içine keyfinize 
göre hardal, mayonez veya ketçap da koya-
bilirsiniz ama bu sosları sonradan ekleme-
nizi tavsiye ederiz, çünkü sandviç içinde 
uzun saatler boyunca bekledikçe tatları 
bozulabilir. Eğer kısa sürede tüketmeyi 
planlıyorsanız, sandviçinize peynir ve do-
mates dilimleri de eklemek isteyebilirsiniz.

MUTFAKTA YAŞAM | Biz tatile gidiyoruz sandviçleri

Bol zeytinli, avakadolu ve cevizli sandviçler  
Uzun yollar veya uzun doğa yürüyüşleri için midenizle dost besinlerden 

biri de zeytindir. Hazır dilimli zeytinleri, kekik, kırmızı biber hatta nane 
gibi baharatlarla soslandırdıktan sonra dilerseniz fırında kızarmış sebze-
lerle, dileseniz de taze sebzelerle harmanlayarak içeriği zengin, doyurucu 
ama yol boyunca sindirim sisteminizi çok zorlamayacak sandviçler elde 
edebilirsiniz. Burada eski kaşar yumuşak avokado sosu ve kırılmış ceviz 
parçaları da bu sandviçin ruhuna çok uygun lezzetler olarak seçeneklerinizi 
çoğaltmanıza yardımcı olabilir.

Biz tatile gidiyoruz sandviçleri | MUTFAKTA YAŞAM
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Fırında çıtır çıtır patates cipsi      
İster dizi izlerken ister kitap okurken pek 

çok kişi atıştırmalık yemek ister. Haliyle 
sağlıklı bir atıştırmalık hazırlamak ‘pratik 
olmadığı’ sürece sürdürülebilir olmuyor. 
Bir paket yağlı cips yemek yerine, fırında 
hem az yağlı hem de paket cipsler hazır-
lamak oldukça mantıklı bir hale geliyor. 
Hazır alınanlar kadar lezzetli ve sağlıklı 
olan bu cips az malzeme ile yapılabilecek 
en lezzetli tariflerin başında yer alıyor. 

Malzemeler
3 adet orta boy patates
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı sarımsak tozu

Hazırlanışı
Üç patatesin de öncelikle kabuklarını 

soyun ve güzelce yıkayın. Bir soyma apa-
ratı ile patatesleri ince dilimler şeklinde 
kesmeye başlayın. Dilerseniz bir bıçak 
yardımı veya sebze soyma aparatı ile de bu 
işlemi yapabilirsiniz. Elde ettiğiniz patates 
dilimlerini nişastalarını bırakmaları için 
soğuk bir suyun içine alın. Patatesler suda 
beklerken bir kap içerisine zeytinyağını 
ekleyin. Karabiber, kekik, tatlı kırmızı 
biber, tuz ve sarımsak tozu ilave ederek 
karıştırmaya başlayın. On dakika kadar 
suda bekleyen patates dilimlerini süzün 
ve kurulayın.

Ardından patates dilimleri ve hazırla-
dığınız sosu derin bir kapta birleştirerek 
harmanlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı 
olarak dizin. Önceden ısıtılmış 200 dere-
celik fırında yaklaşık otuz dakika kadar 
pişirdikten sonra tercih ettiğiniz soslar ve 
baharatlar ile servis edebilirsiniz.

Pratik atıştırmalık tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Hayatı hızlı yaşamaya başladığımızdan beri diğer pek çok şeye daha 
az zaman ayırmaya başladık. İşe giderken yolda harcadığımız zaman 
sebebiyle kahvaltı edememeye başlarken, öğrenciler ise sınavlarına 
hazırlanırken pek çok öğününü atlamak zorunda kalıyor. İster 
çalışma hayatında olun ister çok yoğun bir okul temposunda ya da 
küçük bebekleriyle evde uğraşmak zorunda olan bir ebeveyn… Artık 
herkes pratik olarak hazırlanan yiyeceklerle gününü geçirmek istiyor. 
En azından bir öğününü pratik şekilde hazırlayarak 
yoğun geçen günlerinde kendine de zaman ayırmak 
istiyor. İşte bizde bu sebeple sizler için pratik 
atıştırmalık tarifl erini bir araya getirdik

PRATİK ATIŞTIRMALIK 
TARİFLERİ

MUTFAKTA YAŞAM | Pratik atıştırmalık tarifleri
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Ekmek üstü İtalya’dan 
bir esinti: Bruschetta      
Pratik ancak bir o kadar da gurme bir 

atıştırmalık isteyenler için doğru adres, 
ekmek, peynir ve domates üçlüsünün bir 
araya geldiği Bruschetta. İtalya’da oldukça 
popüler olan bu ekmeküstü lezzet, doyurucu 
olduğu kadar da pratik. 

Malzemeler
150 gram mozzarella (evinizde varsa 

kaşar peyniri) peyniri
2 diş sarımsak
6 yemek kaşığı zeytinyağı
7-8 adet cherry domates
3-4 dal taze fesleğen
1 çay kaşığı tuz
Birkaç dilim ekmek

Malzemeler
2 yemek kaşığı balsamik sirke

Hazırlanışı
Domatesleri iri parçalar halinde doğrayın. 

Peynirleri de domateslerin büyüklüğünde 
doğrayın. Fesleğin yapraklarını kıyın. Sa-
rımsakları rendeleyin ve tüm malzemeleri 
bir kabın içerisine aktarıp, üzerine zeytin-
yağı ve tuz ilave ederek karıştırın. Güzelce 
karıştırdıktan sonra ekmeklerin üzerine 
ekleyin. Üzerlerine balzamik sirke gezdi-
rerek servis edin. (Bu malzemeler yaklaşık 
7-8 dilim ekmeğe yetiyor.)

Pratik atıştırmalık tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

İki malzemeden hazırlanan pratik kurabiye      
Hazırlanan kurabiyeler her zaman bol 

miktarda un, şeker ve yumurta içermek 
zorunda olmadığı gibi büyük oranda emek 
sarf etmek de gerekmiyor. İki malzeme 
ile hazırlanan bu tarif hem tatlı krizlerini 
hem de açlığınızı kesecek. 

Malzemeler
2 su bardağı mısır gevreği (corn flakes, 

sevdiğiniz bir gevrek olabilir)
180 gram tercihen yüzde 70 oranında 

bitter çikolata( ancak isterseniz sütlü veya 
beyaz çikolatan da hazırlayabilirsiniz.)

Hazırlanışı
Öncelikle yapmanız gereken ilk şey 

kahvaltılık mısır gevreklerini bütün par-
çalar halinde derin bir karıştırma kabına 
almak. Daha sonra küçük parçalara ayırın 
ve daha sonra da cam bir kaseye aldığınız 
çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun 
olduğu tencere üzerinde benmari usulü 

eritmeye başlayın. Kaynamakta olan su 
buharının eriyen çikolataya gelmemesine 
ve cam kasenin direkt olarak kaynar suya 
değmemesine dikkat edin. Tamamen eriyen 
çikolatayı mısır gevrekleri üzerine döküp 
bir kaşık yardımıyla yavaşça karıştırmaya 
başlayın. Bir servis tabağı ya da yağlı ka-
ğıt serili bir tepsi üzerine dilediğiniz gibi 
porsiyonladığınız çikolatalı kurabiyeleri 
oda sıcaklığına gelene kadar bekledikten 
sonra servis edebilirsiniz. 

MUTFAKTA YAŞAM | Pratik atıştırmalık tarifleri
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Oyun sektörünün dahisi Hideo Kojima’nın hayatı | OBJEKTİF

Oyun sektörüne adını altın harfl erle yazdırmış 
yüzlerce yapım bulunuyor. Tabii bir oyunun 
geliştirme sürecinde belki de yüzlerce kişi çalışıyor 
ve hepsinin birbirinden farklı görevleri bulunuyor. 
Ancak burada aslan payı her zaman yönetmenlere 
ve yapımcıların oluyor. Siz değerli okuyucularımız 
için sektörün en önemli isimlerinden Hideo 
Kojima’nın ilham veren hayatından bahsettik.

OYUN SEKTÖRÜNÜN DAHİSİ 
HIDEO KOJIMA

OBJEKTİF | Oyun sektörünün dahisi Hideo Kojima’nın hayatı
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Oyun sektörünün dahisi Hideo Kojima’nın hayatı | OBJEKTİF

H
ideo Kojima, Japonya’nın başkenti 
Tokyo’nun Setagaya semtinde 
dünyaya geldi. Ailesi kendisi he-
nüz dört yaşındayken Osaka’ya 

taşındı. Çocukluğu rahat ve güzel geçen 
ünlü tasarımcının hayatı 13 yaşında ba-
basının ölmesiyle tamamen değişti. O 
andan itibaren maddi sorunlar ortaya 
çıkmaya başladı. 

Kojima, küçük yaşlardan itibaren yazar 
ve illüstratör olmak istediğini biliyordu, 
ancak daha güvenli ve finansal olarak 
istikrarlı bir iş kolu aramak için çok fazla 
baskıyla karşı karşıya kaldı. Hatta orjinal 
kısa öyküler yazıp resimledi ve bunları 
dergilere gönderdi, ancak hiçbiri yayın-
lanmadı.

Hideo Kojima’nın bugünkü kariyeriy-
le gittiği üniversitenin arasında aslında 
pek bir bağlantı yok. Zira ekonomi bö-
lümüne kaydolan Kojima’nın oyunlarla 
tanışması ise üniversite yıllarında oldu. 
Boş zamanlarını o dönem yavaş yavaş 
yaygınlaşmaya başlayan video oyunlarını 
oynayarak geçirdi.

Üniversitedeki dördüncü senesinde il-
gilenmek istediği işin oyunlar olduğuna 
karar veren Kojima, bundan böyle video 
oyunları tasarlamak istediğini açıkladı. 
Hatta bu kararı hem arkadaşları hem de 
ailesi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 
Bunun şaşkınlığın nedeni ise kendisinin 
çocukluğundan beri hedefi olan film yö-
netmeni olmak istemesiydi.

Kojima, erken kariyerinde birçok red-
dedilme ve başarısızlık yaşadı. Bu da 
günümüzün başarılı isimlerinin ortak 
noktası. 1986’da oyun yayıncısı Konami 

Digital Entertainment tarafından MSX 
bölümünde tasarımcı ve planlayıcı un-
vanıyla işe alındı.

Konami’deki ilk döneminde istediği 
başarıyı elde edemedi, ancak ilk büyük 
atılımını Metal Gear ile gerçekleştirdi. İlk 
etapta oyunda bulunan kritik sorunları 
ortadan kaldıran Kojima, seriye bu kadar 
popüler olmasına ortam sağlayan gizlilik 
konseptini de getirdi. 1987’de piyasaya 
sürülen ilk Metal Gear oyunu, bizleri Solid 
Snake’le tanıştırdı ve oyun, Kojima’nın 
en tanınmış ve başarılı serilerinden biri 
olmaya da devam ediyor.

1990’larda Kojima’nın kariyeri nihayet 
yükseldi ve Konami MSX2 için kendi 
projelerinin yanı sıra çıkış yapan Metal 
Gear’ın devamı da dahil olmak üzere 
diğer oyun sistemleri için kendi projele-
rini geliştirmeye başladı. Hatta 1998’de 
PlayStation oyunu Metal Gear Solid’in 
piyasaya sürülmesi, Kojima’nın artık 
başarılı bir oyun tasarımcısı olduğunun 

adeta tescili oldu.
2000’li yıllara da yeni Metal Gear oyu-

nuyla giren Kojima, bundan tam bir sene 
sonra anime PlayStation 2’ye çıkış yapan 
oyun serisi Zone of Enders’ın arkasındaki 
isimdi. Bu dönemde çeşitli yapımlarla 
daha oyunseverlerin karşısına çıkmaya 
devam etti. Hatta 2009’da IGN, Kojima’yı 
tüm zamanların en iyi oyun yaratıcıları 
listesinde altıncı sıraya koydu. O yıl ay-
rıca Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı. 

1 Nisan 2011’de Kojima, Konami Digi-
tal Entertainment’ın başkan yardımcısı 
görevine terfi etti. Bu gelişme artık tasa-
rımcının oyun sektöründe efsaneleşmeye 
başladığının en büyük göstergesiydi. Son 
olarak 2020 yılında Death Stranding ile 
oyunseverlerin karşısına çıktı. Günümüzde 
de çalışmalarına hız kesmeden devam edi-
yor. Zira bugün bir yapım çıkış yaptığında 
altında Kojima imzası olduğunda hiçbir 
şüphe olmadan satın alıyoruz. 

OBJEKTİF | Oyun sektörünün dahisi Hideo Kojima’nın hayatı
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Oyun fotoğrafçılığı: En iyi kareler nasıl yakalanır? | OBJEKTİF

Oyun içi fotoğrafçılık ya da son yıllarda kullanılan 
adıyla oyun fotoğrafçılığı, giderek popüler 
bir hale geliyor. Bunun en büyük nedeni ise 
oyunların her geçen gün daha gerçekçi ve yüksek 
kaliteli görüntü sunuyor olması. Öyle ki artık 
sanat galerilerinde sergilenmeye başlayan bu 
görüntülerin açıklama kısmında ilgili oyunların 
isimleri yazmadığı takdirde gerçek sanılabiliyor. 
Peki oyun içi en iyi kareler nasıl yakalanır?

OYUN FOTOĞRAFÇILIĞI: 
EN İYİ KARELER 
NASIL YAKALANIR?

OBJEKTİF | Oyun fotoğrafçılığı: En iyi kareler nasıl yakalanır?
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kadrajınızı hizalayabilirsiniz.
Tabii oyunun grafik ayarları da ortaya 

çıkan sonuçta büyük etken olacaktır. 
Sisteminizin elverdiği kadar çözünürlük, 
doku işleme ve görüş mesafesi ayarlarını 
yükseğe çekmenizi tavsiye ediyoruz. Bu 
sayede yakındaki bir objeyi ya da karak-
teri oldukça detaylı bir şekilde kaydede-
bilirsiniz. Ayrıca manzara resimlerinde 

yalnızca odaklandığınız alanı değil, gö-
rüş açısına giren her şeyi net bir biçimde 
çekebilirsiniz.

Bu gibi ayarların ardından mümkün 
olduğunca fazla oyun içi fotoğraf çekin. 
Daha sonra içlerinde en stabil olanları 
seçerek dilediğiniz renk ayarlarını ve filt-
releri uygulayabilirsiniz. Özellikle retro 
hava katmak isteyen kişilerin sıcak tonla-

ra sahip ya da monokrom filtreleri tercih 
etmesi daha etkili olacaktır. 

Fotoğrafı çektikten ve hoşunuza giden 
düzenlemeleri yaptıktan sonra ise son bir 
adım kalıyor. Bu da paylaşmak. Yaptığınız 
çekimleri mümkün olduğunca arkadaşla-
rınızla veya oyun fotoğrafçılığı gruplarında 
paylaşın. Bu sayede yeni tüyolar öğrenebilir 
ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Oyun fotoğrafçılığı: En iyi kareler nasıl yakalanır? | OBJEKTİF

O
yun fotoğrafçılığı yapmak isteyen 
kişiler, yapımların kendi içerisin-
de bulunan ve bu iş için özel olarak 
geliştirilen ayarları kullanabilir. 

Fakat sayısı her geçen gün artıyor olsa da 
bu destek her oyun geliştiricisi tarafından 
sunulmuyor. Bu nedenle 3. parti popüler 
uygulamalardan da faydalanılabilir. 

Siz de bu alanda kendinizi geliştirmek 

istiyorsanız başlamak için zaman kaybet-
meyin. Hatta hiçbir program kullanmadan 
yalnızca ekran görüntüleri alarak deneme-
ler yapın. Ortaya çıkan sonuçlar hoşunuza 
gittiğinde zaten kendinizi geliştirmek 
isteyeceksiniz.

Daha sonra ise tıpkı bir fotoğraf makinesi 
kullanıyormuş ve karşınızda bir kişi, obje 
ya da manzara varmış gibi davranabilir-

siniz. Bu şekilde çekim yaparken üçte bir 
kuralını uygulamanızı tavsiye ediyoruz. 

Bu özelliği ilgili uygulamanın veya oyu-
nun ayarlar kısmından açtığınız zaman 
ekranınıza çizgiler gelerek dikey ve yatay 
olarak üçer parçaya bölecek. Yani karşı-
nızda toplamda 9 parça bulunacak. Bu 
sayede fotoğrafını çekmek istediğiniz ob-
jeyi ortalayabilir veya ufuk çizgisine göre 

OBJEKTİF | Oyun fotoğrafçılığı: En iyi kareler nasıl yakalanır?
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Bilgisayar için en iyi ses sistemleri | OBJEKTİF

Günümüzdeki bilgisayarlar belirli bir standarda ulaştı ve 
gerçekten de üst düzey bir deneyim sunuyorlar. Ekran, 
tasarım, işlemci, grafi k kartı, RAM ve depolama gibi unsurlarda 
kaliteli ürünlerin olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak 
bazı durumlarda kullanıcılar özellikle ses gibi konularda 
daha fazlasını isteyebiliyorlar. Biz de siz değerli MediaTrend 
okuyucularımız için en iyi ses sistemlerini derledik.

BİLGİSAYAR İÇİN 
EN İYİ SES SİSTEMLERİ

OBJEKTİF | Bilgisayar için en iyi ses sistemleri
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LOGITECH Z213 Multimedia Hoparlör  
Yukarıdaki ürünler bütçemi aşıyor 

diyorsanız, fiyat-performans odaklı bir 
önerimiz var: LOGITECH Z213 Multi-
media Hoparlör. Ürün, 3,5 mm’lik bağ-

lantı aracılığıyla kristal netliğinde ses ve 
gelişmiş bas sunuyor. 

Ayrıca kablolu denetim bölmesi sa-
yesinde güce, sese ve kulaklık girişine 

kolaylıkla erişim sağlıyor.
14 Watt Maksimum ve 7 Watt RMS 

güç ve sesi aşağı veren subwooferıyla tam 
anlamıyla fiyat performans odaklı bir.

SONY MHC-V43D Yüksek Güçlü Bluetooth Ses Sistemi  
Biraz daha uygun fiyatlı bir ses sistemi 

arıyorsanız, SONY MHC-V43D ses sis-
temine bir göz atmanızı öneririz. Ürün, 
Bluetooth sayesinde bilgisayar dahil birçok 
elektronik cihaza kolaylıkla bağlanabili-
yor. Bunun dışında tekerlekleri ve elverişli 
taşıma koluyla sanki küçük bir valizmiş 
gibi taşınma imkanı da söz konusu.

Üründe iki mikrofon girişi de mevcut. 

Bu sayede canınız sıkıldığında arkadaşla-
rınızla favori şarkılarınızı seslendirebili-
yorsunuz. Ayrıca üst kısmındaki sensörler 
sayesinde el hareketleriyle kontrol imkanı 
da sunuyor. Dahili DVD oynatıcısının yer 
aldığı ürün, LDAC teknolojisiyle geleneksel 
Bluetooth ses teknolojisinden yaklaşık üç 
kat daha fazla veri gönderebiliyor. Bu da 
daha kaliteli ses anlamına geliyor. 

Bilgisayar için en iyi ses sistemleri | OBJEKTİF

JBL BAR 9.1 820W Bluetooth Soundbar   
Listenin ilk sırasında JBL BAR 9.1 820W 

Bluetooth Soundbar bulunuyor. Bu ürün; 
Dolby Atmos, DTS:X ve dört adet hopar-
lörüyle 3D ses kalitesi vadediyor. Toplam 

820W gücünde çalışan ses sistemindeki 
subwooferın gücü ise 300W. Öte yandan 
kolon sayısı ise 9. Sistem, adından an-
laşılacağı üzere Bluetooth bağlantısıyla 

çalışıyor. Aynı zamanda ayrılabilen iki 
surround hoparlörlerini de dilediğiniz yere 
konumlandırma imkanı var. Bu bağlamda 
kompakt ve kullanışlı bir deneyim sunuyor. 

ANKER Nebula Cosmos Max    
Çok amaçlı bir ürün arıyorsanız, ANKER Nebula 

Cosmos Max tam da size göre. Zira projeksiyon, ho-
parlör ve Android TV Box özelliklerine sahip. 40W 
gücünde çalışan ürün 4K çözünürlüğü destekliyor ve 
Android TV 9.0 işletim sistemini çalıştırıyor. Aynı 
zamanda HDR10 ve HLG teknolojilerini bünyesinde 
barındırıyor.

İki adet HDMI, iki adet USB-A ve bir adet 3.5mm 
jak girişinin mevcut olduğu üründe 1500 lumen par-
laklık seviyesi bulunuyor. 

OBJEKTİF | Bilgisayar için en iyi ses sistemleri
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Her ne kadar masaüstü oyun bilgisayarı kullanıcılarının 
ihtiyaçlarından biri olsa da oyuncu monitörleri bugün en 

temel ihtiyaçlarımız arasına girmeye başladı. Bir taraftan 
konsol kullanıcıları diğer bir taraftan ise masaüstü 

kullanıcıları iyi bir monitöre sahip olmak istiyor. Yine 
oyuncu dizüstü bilgisayarı kullanan oyuncular bile iyi bir ek 

monitör için oyuncu monitörlerini tercih ediyor. 

OYUNCU 
MONİTÖRÜ REHBERİ

Oyuncu monitörü rehberi | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Oyuncu monitörü rehberi
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ASUS Gaming VG27AQZ 
27 HDR Gaming 2K IPS
ASUS’un TUF Gaming serisinden olan 

model, IPS bir panele sahip ve 27 inç büyük-
lüğüne sahip. Oldukça iyi bir tasarıma sahip 
olan monitör, 165Hz gibi bir ekran yenileme 
hızı ile karşımıza çıkıyor. Ekran tepkime 
süresi birçok oyuncu monitöründe standart 
haline geldiği gibi 1ms seviyesinde. Monitö-
rün ekran çözünürlüğü ise 2K seviyesinde. 
Özellikle monitörün alt kısmının kolayca 
ayarlanabilmesi de oyuncular için istenen 
açıya göre ekranın dönmesini sağlıyor. 

HUAWEI Mateview GT 34 inç 
165Hz 4ms IPS Monitör
Huawei’nin oyuncu monitörleri arasın-

da önemli modeller arasında 34 inçlik bu 
kavisli model yer alıyor. Özellikle tepkime 
hızının 4 ms gibi bir seviyede olması di-
ğer oyuncu monitörlerinde farklı olduğu 
yönlerden birisi. Her ne kadar tepkime 
süresini gözün fark etmesi mümkün ol-
masa da görüntü kalitesi açısından 1ms 
önemli bir avantaj sağlıyor. 

Yine IPS olan bu monitör, 165Hz ekran 
yenileme hızına sahip. Bu anlamda mo-

nitör kavisli yapısıyla genel-
de OLED monitörlerde 
karşımıza çıkan bir tek-
nolojiyi de IPS panellere 
taşımayı başarıyor. 

SAMSUNG 49 inç Odyssey 
Neo G9 1 ms 240 Hz Dual QHD 
Quantum Mini-LED
Samsung, özellikle OLED paneller ko-

nusunda dünyanın önde gelen üreticileri 
arasında. Özellikle Odysey serisiyle ön 
plana çıkan Samsung, bu kavisli serisiy-
le tek monitörle iki monitör ihtiyacını 
karşılayabiliyor. 

Özellikle FPS ve yarış oyunlarında 
kavisli yapı oyunun içine daha fazla gir-
menizi sağlıyor. Böylece oyuna daha fazla 
odaklanmanız da mümkün. Mini-Led 
paneli sayesinde OLED avantajlarını IPS 
ile birleştiren model hem daha az enerji 
harcıyor hem de OLED panellere göre çok 
daha uygun bir maliyete sahip. Gecikme 
süresi sadece 1ms olan monitörün yeni-
leme hızı ise 240Hz seviyesinde. 

Oyuncu monitörü rehberi | SES VE GÖRÜNTÜ

O
yuncu monitörü seçerken dikkat 
etmemiz gereken birkaç önemli 
nokta var. Bunlardan bir tanesi 
monitör ekranın yenileme hızı. 

Bir diğer önemli nokta ise üretimde tercih 
edilen panel teknolojisi. Her ne kadar akıllı 
telefon ekranın OLED paneller öne çıkıyor 
olsa da oyuncular için daha iyi bir ekran 
yenileme hızı sunan IPS paneller daha çok 

tercih ediliyor. 
B u  a n -

lamda 
da 

yeni Mini-LED paneller de IPS panelle-
re önemli alternatifler arasında.

IPS paneller OLED kadar doğru renklere 
sahip olmasa da çok daha uygun fiyatlara 
iyi bir IPS oyuncu monitörü bulmanız 
mümkün. OLED paneller ise pahalı oldu-
ğu için fiyat performans açısından biraz 
daha geride kalıyorlar. 

LG 27GP850B 27 inç 
2K Nano IPS
Dünyanın önemli panel üreticilerin-

den biri olan LG, özellikle IPS paneller 

konusunda önemli bir tecrübeye sahip. 
Fiyat performans odaklı LG 27GP850B 
27 inç 2K Nano IPS modeli hem ekran 
boyutu açısından hem de 1ms gibi bir 
ekran gecikmesiyle önemli modeller 
arasında. 

Ekranın yenileme hızı ise 165Hz seviye-
sinde. Bugün bu değerleri ikiye katlayan 
modeller olsa da fiyat açısından model 
önemli seçenekler arasında yer alıyor. 2K 
bir çözünürlüğe sahip olan model ayarla-
nabilir ayağıyla da her türlü kullanıcıya 
itap ediyor.

Dyson Purifier Cool 
hava temizleyici  
Eğer siz de oyun 
oynamaktan zevk 
alıyorsanız ve saatlerce 
başında kalkmıyorsanız, 
kapalı bir alanda fazla 
vakit geçiriyorsunuz 
demektir. Bu noktada 
ihtiyacınız olan ürün 
ise Dyson Purifier Cool 
hava temizleyiciden 
başkası değil. Serinletme 
özelliği de bulunan ürün 
soluduğu havanın temiz 
ve sağlıklı olmasını 
isteyenler için en iyi 
çözümlerden biri. 

SES VE GÖRÜNTÜ | Oyuncu monitörü rehberi
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NVIDIA RTX 40 serisinden neler bekliyoruz? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

NVIDIA RTX 40 
SERİSİNDEN 
NELER 
BEKLİYORUZ?
NVIDIA, RTX 20 ve RTX 30 serisi ekran 
kartları sayesinde geçtiğimiz dönemi 
oldukça verimli geçirdi. Üstelik yeni kripto 
para madenciliğini engelleyen yazılımını 
ekleyerek oyuncuların stok sorununu da 
çözdü. Bu da özellikle de AMD’ye karşı 
elini güçlendirmesini sağladı. Şimdi ise 
RTX 40 serisiyle birlikte pazarı domine 
etmeye hazırlanıyor. Peki özellikleri nasıl 
olacak?

BİLGİSAYAR DÜNYASI | NVIDIA RTX 40 serisinden neler bekliyoruz?
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baz modeller için geçerli.
Raflarda asıl göreceğimiz cihazlar 

ise MSI ve Asus gibi 3. tarafların ge-
liştirdiği ürünler olacak. Burada ise 
performans ile birlikte güç tüketimi-
nin de yüzde 40 oranında artabileceği 
söyleniyor. Örneğin 450W TDP ye 
sahip olacak RTX 4090, karşımıza 
600W TDP ile çıkabilir. Tabii ilerleyen 
dönemde RTX 4060 isimli çok daha 
düşük TDP değerine sahip bir ekran 
kartının da geleceğini biliyoruz.

Genele baktığımızda ise NVI-
DIA’nın hem donanım hem de DLSS 
benzeri çözümleri ile yazılım tarafında 
oyunculara birçok yeniliği getirdiğini 
görüyoruz. Tabii ki pazarda rakipsiz ol-

maya-
ca k . Ar t ık 
A M D’ye  e k 
olarak Intel gibi 
güçlü yeni bir raki-
bi de var. Fakat 2K ve 4K 
tarafında sektörü domine 
edecek kadar güçlendiğini söy-
leyebiliriz.

NVIDIA RTX 40 serisinden neler bekliyoruz? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

O
yuncuların uzun süredir 
beklediği RTX 40 serisi bu 
yaz sonuna kadar tanıtıla-
cak. İlk olarak RTX 4090’ın 

piyasaya sürüleceği söyleniyor. Hemen 
ardından Eylül ayı gibi RTX 4080, 
Ekim veya Kasım ayın da RTX 4070 
satışa sunulacak. RTX 4060 ise hala 
belirsizliğini koruyor.

Paylaşılan sızıntılar ise oyuncuların 
performans beklentisini karşılayaca-
ğına işaret ediyor. Hatta RTX 4070’in 
bir önceki seride yer alan RTX 3080 

seviyesinde bir performans vermesi 
beklenirken RTX 3090’a yakın olacağı 
öne sürüldü. Tabii bu da beklentilerin 
yükselmesine yol açtı.

NVIDIA, geçtiğimiz yıl Ada Love-
lace ismini verdiği yeni bir mimari 
üzerinde çalıştığını ve bu teknolojinin 
selefinden yüzde 70 daha yüksek bir 
performans sunacağını söylemişti. 
Nitekim sızıntılar da yine bu durumu 
doğruluyor. Fakat Watt başına düşen 
performans konusunda beklenenin 
altında kalabilir. 

Bu yıl başında bazı verileri paylaşan 
güvenilir analistler NVIDIA’nın yeni 
serisini “güce aç canavarlar” olarak 
nitelendirdi. Önümüzdeki ay yapılma-
sını beklediğimiz etkinlik yaklaşırken 
ortaya çıkan güç tüketim verileri de bu 
durumu doğruluyor. 

Bu ekran kartları içerisinde RTX 
4070’in 300W TDP değeri ile en düşük 
güç tüketen model olacağını görüyo-
ruz. RTX 4080 420W, RTX 4090 ise 
450W TDP’ye sahip olacak. Fakat bu 
değerler şirket tarafından tanıtılacak 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | NVIDIA RTX 40 serisinden neler bekliyoruz?
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BÜTÇE DOSTU 
GTX 1630 
TANITILDI

NVIDIA yaz sonuna kadar tanıtım 
etkinliğini gerçekleştirmesini 

beklediğimiz yeni RTX 40 serisi 
üzerinde çalışmaya devam ediyor. 
Fakat uzun zamandır özellikleri ve 

fi yatı üzerine çeşitli sızıntılar ile 
karşılaştığımız ve oyuncuların merakla 

beklediği GTX 1630 serisini tanıttı. 
Oyuncular daha uygun fi yata daha 
yeni teknoloji barındıran bir ekran 

kartına sahip olacak.

Bütçe dostu GTX 1630 tanıtıldı | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Bütçe dostu GTX 1630 tanıtıldı
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| 87

N
VIDIA’nın ucuz ekran kartı GTX 
1630, özellikleri itibariyle sızıntı-
ları doğrulamış oldu. Her ne ka-
dar şirketin giriş seviyesi modeli 

olarak konumlanmış olsa da performans 
bekleyen oyuncuları pek tatmin etmeyecek 
gibi gözüküyor.

GTX 1630, geçtiğimiz yılın modellerinde 
olduğu gibi TSMC’nin 12 nm sürecinden 
çıkan Turing mimarisini kullanıyor. Giriş 
seviyesine konumlanan ekran kartının 
512 CUDA çekirdeği bulunuyor. Bant 
genişliği 96 GB/sn, bellek veri yolu ise 64-

bit. Ayrıca 12 Gbps hızında çalışan 4GB 
GDDR6 VRAM ile geliyor. Güç tüketim 
değerlerine baktığımızda ise 75 TDP ol-
duğunu görüyoruz.

Saat hızlarına baktığımızda ise 1740 
GHz’de çalıştığını görüyoruz. Boost hız-
ları ise beklendiği kadar yüksek değil. 
Zira ancak 1785 GHz’ye kadar çıkabili-
yor. Fakat MSI, Asus ve Evga gibi farklı 
üreticilerin elinden çıkan modeller çok 
daha fazlasını verecektir.

Türkiye’de satılan mevcut kartlarla kı-
yasladığımızda ise GTX 1050, 1050 Ti, 1650 

ve 1650 gibi modellerin çok daha altında bir 
performans vereceğini söyleyebiliriz. Saat 
hızlarında geri kalmıyor hatta bazılarını 
geçiyor olsa da DLSS desteğinin olmayışı 
gibi diğer konularda tam bir giriş seviyesi 
model olduğunu belli ediyor.

GTX 1630 fiyatı Çin’de 169 dolar ola-
rak açıklandı fakat vergileri çıkardığımız 
zaman net 150 dolar oluyor. Bu da Tür-
kiye’deki vergiler ve değişen dolar kuru 
ile kabaca 3 bin ila 3 bin 500 TL civarına 
geliyor. Yani yurt dışı için uygun olsa da 
burada istenen seviyenin üzerinde kalıyor.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Bütçe dostu GTX 1630 tanıtıldı
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Apple iPad Pro 12.9    
Eğer filmleri sinemada değil de evinizin 
konforunda izlemekten hoşlanıyorsanız 

iPad Pro 12.9 tam da size göre. Günümüzde 
ultrabook modelleriyle yarışan iPad Pro, güçlü 

işlemcisi, harika hoparlörü ve retina ekran 
teknolojisiyle keyfinizi adeta ikiye katlayacak. 

Thor: Love and Thunder beklentileri karşıladı mı? | EĞLENCE DÜNYASI

THOR: 
LOVE AND THUNDER 
BEKLENTİLERİ 
KARŞILADI MI?
Marvel Sinematik Evreni (MCU), 
genişlemeye ve büyümeye devam 
ediyor. Bu geniş kütüphaneden son 
karşımıza çıkan fi lm ise Thor: Love 
and Thunder oldu. Herkesin favori 
süper kahramanlarından biri olan 
Thor, yaklaşık beş yıl aranın ardından 
geri döndü. Peki fi lm beklentileri 
karşıladı mı? İlk olarak fi lmi henüz 
izlememiş olanları rahatlatalım. 
Hayır, bu yazımızda henüz fi lmi 
izlememiş olanlar için keyif 
kaçırabilecek bir durum yok. Yani 
gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. 

EĞLENCE DÜNYASI | Thor: Love and Thunder beklentileri karşıladı mı?
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93

Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

2
011 yılında çıkan ilk Thor filminin 
üzerinden neredeyse 13 yıl geçti. 
Bu sürede hem karakter hem de 
seri bambaşka noktalara evrildi. 

Önceleri hem filmler hem de karakter daha 
ciddi bir yapıya sahipken, son zamanlarda 
ikisi de bu yönünü kaybetti. 

Bu durum, Love and Thunder ile ayrı 
bir boyut kazanmış durumda. Çılgın 
yönetmen Taika Waititi tarafından çe-
kilen film, aslında sağlam bir hikayesi 
ve temelleri olmasına rağmen, kendini 

ve hikayeyi ciddiye almıyor. 
Oldukça fazla şaka içeren yapım, komik 

olmayı başarsa da zaman zaman dozu 
fazla kaçırabiliyor. 

Bu da uzun serinin hayranlarının bir 
miktar üzülmesine neden olabilir. Yine de 
film, beklentilerinizi buna göre ayarlar-
sanız sizin için oldukça eğlenceli olabilir. 
Özellikle de ben sinemaya gülmeye ve kafa 
dağıtmaya gidiyorum diyenler için birebir. 

Thor: Love and Thunder’ın oyuncu kad-
rosu ise oldukça geniş. Chris Hemsworth 

tarafından canlandırılan ana karakteri-
mize ek olarak , Natalie Portman’ın hayat 
verdiği Jane Foster, Tessa Thompson’ın 
oynadığı Valkyrie ve Russell Crowe’un 
bizlerle buluşturduğu Zeus yapımda yer 
alıyor. Ana kötümüz ise Christian Bale’in 
oynadığı Gorr the God Butcher. 

Günün sonunda beklentileri karşılayıp 
karşılamadığına karar vermek tabii ki de 
seyirciye düşüyor. Ancak, filmden Marvel 
standartlarına uygun bir keyif alacağınız 
da garanti.

EĞLENCE DÜNYASI | Thor: Love and Thunder beklentileri karşıladı mı?
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Sony, geçtiğimiz ay düzenlediği State of Play etkinliğinde 
önemli gelişmelerle oyuncuların karşısına çıktı. Özellikle 
PlayStation özel yapımlarını PC’ye getirmeye başlayan 

şirket, bu yılın başlarında bilgisayar oyuncularının 
beğenisine sunduğu God of War ile önemli satış başarılarına 

imza attı. 2018’de PS4 için çıkış yapan oyunun yukarıda 
belirttiğimiz gibi PC tarafında da benimsenmesi, diğer özel 

yapımlar için de benzer düşüncelere ortam sağladı.

GELİYOR!  

PC OYUNCULARINA MÜJDE!

Spider-Man Remastered | EĞLENCE DÜNYASIEĞLENCE DÜNYASI | Spider-Man Remastered
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S
ony’nin State of Play lansma-
nında Final Fanstasy XVI, VR 
için Resident Evil Village, Street 
Fighter 6 ve yenilenmiş Resident 

Evil 4 gibi merakla beklenen oyunlar 
tanıtılırken, bilgisayar oyuncularını da 
sevindiren gelişmeler yaşandı. Sony, Mar-
vel’s Spider-Man Remastered ve Marvel’s 
Spider-Man Miles Morales’in çok yakında 
PC’ye geleceğini duyurdu.

Marvel’s Spider-Man Remastered’ın 12 
Ağustos tarihinde çıkış yapacağı belirti-
lirken, Spider-Man Miles Morales için ise 
net bir tarih açıklanmadı. 

Bu bağlamda ilk oyunun satılacağı Steam 
ve Epic Games Store gibi platformlarda 
çıkış tarihi yaklaştıkça bazı detaylar pay-
laşılmaya başlandı.

Marvel’s Spider-Man Remastered ile 
ilgili çok fazla detay bilinmiyor. Ancak 
şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre 
fare-klavye desteği, ışın izleme ve PC’ye 

özel ek içeriklerle gelecek. 
Bunun dışında oyunun Epic Games 

Store sayfasında şu ifadeler kullanılıyor;
Marvel iş birliği ile Insomniac Games 

tarafından geliştirilen ve Nixxes Software 
tarafından PC’ye optimize edilen PC için 
Marvel’s Spider-Man Remastered, Mar-

vel’ın New York şehrindeki büyük suçlarla 
ve simgesel kötü karakterlerle savaşan, 
deneyimli bir Peter Parker’ı tanıtıyor. 

Aynı zamanda Marvel’ın New York şeh-
rinin kaderini omuzlarında taşıyan Peter, 
karmakarışık kişisel hayatı ile kariyerini 
dengede tutmak için mücadele ediyor.

EĞLENCE DÜNYASI | Spider-Man Remastered
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