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E
kim ayı sıcak havaları tamamen geride bıraktık ve 
sonbahara merhaba dedik. Bol bol yağmur bek-
lediğimiz bu güzel mevsimin başlangıcında siz 
okurlarımız için harika ve oldukça dolu bir sayı 

hazırladık. Yeni sayımızın ana temasını ise Eylül’de tek-
nolojinin kalbinin Almanya’da atmasına neden olan IFA 
2022 olarak belirledik. Fuarda tanıtılan ürünleri ve dün-
yadaki son gelişmeleri yakından takip ettik. 

Ayrıca yeni tanıtılan iPhone 14 modellerine ve diğer Apple 
ürünlerine bu sayımızda yer verdik. Mobil hayat köşemizde pek 
çoğumuzun hayatını kolaylaştıracak ve telefonunuzun şarjının 
daha uzun gitmesine neden olacak tüyolar verdik. 

Öte yandan gezi köşemizde bu ay tatile gideceğiniz yeri de-
ğil, kullanacağınız ürünleri derledik ve her gezgine uygun bir 
drone var dedik. 

Mutfakta Yaşam bölümünde ise serin havalarda içinizi ısıtacak 
çorba tariflerine ek olarak, patatesle hazırlayabileceğiniz hızlı 
ve pratik yemekleri derledik. 

Evde yaşam kategorimizde ise yaşam kalitenizi artıran akıllı 
beyaz eşyaları listeledik. Ayrıca soğuk havalarda evden çalışmayı 
tercih edecek beyaz yakalılar için ihtiyacınız olacak ürünleri 

bir araya getirdik. 
Objektif köşemizde, yönetmenlerin hayatı serisinde bilimkur-

gu filmlerinin efsaneleşmiş ismi Steven Spielberg’ü ağırladık. 
Sevdikleriyle geçirdikleri zamanı ölümsüzleştirmek isteyenler 
için ise taşınabilir fotoğraf yazıcıları önerisi yaptık. 

Ses ve Görüntü hakkında yazdığımız sayfalarımızda Apple’ın 
yeni AirPods Pro 2’sinden ve evine sinema sistemi kurmak is-
teyenlerin dikkat etmesi gerekenlerden bahsettik. 

Bilgisayar Dünyası kategorimiz bu ay iki önemli konuya ev 
sahipliği yapıyor. Yeni tanıtılan NVIDIA GeForce RTX 4000 
serisi ekran kartı modellerinin özelliklerine sizler için sayfa-
larımızda yer verdik. Ayrıca bu yılın en güçlü ekran kartı RTX 
4090’ı önceki şampiyon RTX 3090 ile karşılaştırdık. 

“Biraz da eğlence...” diyenler için efsanevi futbol oyununun 
bu isimle çıkan son versiyonu olan FIFA 23’e yer verdik. Dizi 
tutkunları için ise çıkışıyla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiri 
oklarını üzerine çeken The Lord of the Rings: The Rings of 
Power’ı tüm yönleriyle ele aldık. Kahveleriniz hazır ise tekno-
lojiyle dolu bir serüvene çıkıyoruz! Hadi başlayalım.

MediaMarkt Türkiye

IFA 2022

 | ÖNSÖZ 

| 3



68

 | İÇİNDEKİLER 

Gezi
06- Her gezgine uygun bir drone var

Mobil Hayat
12- Tüm yenilikleriyle iPhone 14 serisi
16- Telefonunuzun pil ömrünü artıracak tüyolar

Ana Konu: IFA 2022
22- IFA 2022’de en çok dikkat çeken teknolojiler
24- Uzun ömürlü teknoloji için öneriler

Evde Yaşam
30- Evden çalışanların hayatını kolaylaştıracak teknolojiler
36- Yaşam kalitenizi artıracak akıllı beyaz eşyalar

Mutfakta Yaşam 
40- Yaşasın! Çorba mevsimi geldi
46- Patatesle hazırlayabileceğiniz üç pratik tarif
 

Objektif
52- Sinemanın duayeni Steven Spielberg’ün ilham dolu hayatı
56- Minik yardımcınız: Taşınabilir fotoğraf yazıcıları

Ses ve Görüntü
60- Doğru ev sinema sistemi nasıl seçilir?
65- Kablosuz kulaklıkların yeni kralı: AirPods Pro 2

Bilgisayar Dünyası
68- Hoş geldin NVIDIA RTX 4000 serisi
72- RTX 3090 vs 4090! Hangisini almalı?

Eğlence Dünyası
78- Tüm yönleriyle The Lord of The Rings: The Rings of Power
82- FIFA 23 çıktı!

22

36
12

46

56

8206

52

65

| 5



HER GEZGİNE 
UYGUN 

BİR DRONE VAR
36 pozluk fi lm rulolarıyla tatile, gezmeye 

gidilen karanlık çağlar çok eskide kaldı ve artık 
hepimiz elimizdeki GB’larca depolama alanı olan 

telefonlarla çok yüksek kaliteli fotoğrafl ar ve 
videolar çekerek gezilerimizi, anılarımızı kayıt 

altına alıyoruz. Ancak telefonumuzun da bir sınırı 
var ve yüksekten, kuş bakışı video ve fotoğrafl ar 
çekmek istediğimizde devreye drone’lar giriyor. 
Bugün drone’lar çok yaygın kullanılsa da onları 

nasıl seçeceğimizi ve nasıl kullanacağımızı 
bilmek de önem taşıyor. İşte gezmeyi seven 
özgür ruhlu kaşifl er için, drone’lar hakkında 

bilmek istetecekleri her şey.

Her gezgine uygun bir drone var | GEZİGEZİ | Her gezgine uygun bir drone var
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4
Olumsuz hava 
koşullarında drone uçmaz
Rüzgarlı, fırtınalı havalarda drone 
uçurmaya çalışmak ya pahalı dro-

ne ekipmanınızın hasar almasına neden 
olur, ya da beklenmedik bir kaza sonunda 
insanların yaralanmasına yol açabilir. Bu 
nedenle, drone uçurmadan önce hava du-
rumunu kontrol ederek, planlamanızı hava 
durumuna göre yapmanız çok önemlidir.

5
Yardımcı yazılımlarla 
görüntü kalitenizi arttırın
Tüm koşullar sağlandıktan son-
ra, drone ile çekim yapmayı ba-

şardıysanız artık sırada görüntülerinizi 
işleme adımı var. Drone kamerasından 
aldığınız ham görüntüleri doğrudan ya-
yınlamak yerine, uygun bir fotoğraf/video 
düzenleme yazılımı ile görüntülerinizin 
kalitesini arttırın. Renkler ile oynayın, 

ışık ile oynayın, gölgeler ile oynayın ve 
kendi tarzınıza uygun, sizi mutlu ede-
cek kalitede bir görüntü oluşturun. Eğer 
videonuzda etik olarak sorun yaratacak 
görüntüler varsa, bunları da video düzen-
leme aşamasında videodan çıkarın.  Son 
olarak, telif hakkı sorunu yaratmayacak 
bir müziği de videonuzun arka planına 
ekledikten sonra, videonuz artık sosyal 
medyada yayına hazır hale gelecektir.

Her gezgine uygun bir drone var | GEZİ

1
Doğru drone’u seçin
Drone çekimleri yapmaya başlama-
dan önce, ihtiyacınıza uygun drone’u 
seçmeniz önemli. 500 gram’ın altın-

daki küçük ve hafif drone’ları kullanmak 
için özel izin ve ruhsat gerekmezken, 500 
gr-4 KG arasındaki drone’ları uçurmak 
için İHA0 isimli ehliyet zorunludur. Bu-
nun için de 12 saatlik bir eğitim almanız 
gerekiyor. 4 KG -25 KG üzerindeki dro-
ne’lar ise ticari drone sınıfına giriyor ve 
İHA1 isimli ticari ehliyet almak zorunlu 
kılınıyor. 36 saatlik bu eğitim sonrasında 
drone’lar hakkında çok önemli teknik 
bilgilere hakim olmak gerekiyor. Dola-
yısıyla, tatilde, gezilerde anı videoları 
çekmek için drone seçerken bu bilgiler 
aklınızda olmalı. 

2
Drone’u nerede 
uçuracaksınız?
Çekim yapacağınız bölgede drone 
uçurmanız için yasaklar var mı? 

Bunu da önceden araştırmanız doğru 
olacaktır. Hava limanlarının yakınlarında 
veya askeri bölgelerin çevresinde drone 
uçurmanın yasak olduğunu unutmayın. 
DJI gibi gelişmiş drone modellerinin na-

vigasyon sistemlerinde, yasaklı bölgeler 
önden kayıtlı olarak geliyor. Dolayısıyla, 
farkında olmadan bu bölgelerde drone 
uçurmaya kalksanız bile drone bölgeye 
girmiyor veya uyarı veriyor. Ancak en 
gelişmiş drone’ların bile bu konuda hata 
yapabileceğini unutmayın. https://iha.
shgm.gov.tr adresinden drone kaydınızı 
yapmalısını ve ardından bu site üzerin-
den, bulunduğunuz lokasyondakidrone 
uçuşuna yasaklı olan bölgeleri haritada 
inceleyebilirsiniz. 

3
Etik olarak drone 
uçuşuna yasak bölgeler
Drone uçuşu için yasal olarak en-
gel bulunmasa da bazı bölgeler etik 

olarak drone uçurmaya elverişli değildir. 
Drone ile çekim yaparken bunu da dikkate 
almalısınız. Peki bu etik kurallar nedir? 
Çevredeki insanların mahremiyetine ve 
sağlığına hatta huzuruna zarar vermeyecek 
şekilde drone kullanmalısınız. Örneğin, 
drone’nunuz ile insanların evlerine, bah-
çelerine, özel alanlarına bırakın girmeyi, 
uzaktan çekim yapacak şekilde bile müda-
hil olmamalısınız. Deniz üzerinde drone 
uçuruyorsanız, özel teknelerinde tatil ya-

pan, güneşlenen, dinlenen insanları izinsiz 
bir şekilde kayda almamalı, huzurlarını 
bozacak şekilde teknelere yakınlaşma-
malısınız. Halka açık alanlarda, drone’u 
belli bir kişiye ve gruba odaklamamalı, 
insanları rahatız etmemeli ve drone ile 
insanlara çarpma riski yaratmalısınız. 
Ayrıca drone’un arıza yapması halinde ka-
labalık insan gruplarının üzerine düşerek 
yaralanmalara neden olması riskini de göz 
ardı etmemelisiniz ve drone’u mümkün 
olduğunca kalabalıklardan, insanlardan 
uzakta tutmalısınız.

GEZİ | Her gezgine uygun bir drone var
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2022 yılının en çok beklenen etkinliği 
geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Apple‘ın 
akıllı telefon sektöründe önemli bir pazar payını 
elinde bulundurmasına olanak sağlayan iPhone serisi an itibariyle 
yenilendi. Şirket, Türkiye’de ”Gelecek Zaman” olarak bilinen 
etkinlik kapsamında en yeni ürünlerini vitrine çıkarırken, doğal 
olarak tüm gözler iPhone 14 serisinin üzerindeydi. Biz de siz değerli 
okuyucularımız için iPhone 14 serisini mercek altına aldık.

Tüm yenilikleriyle iPhone 14 serisi | MOBİL HAYAT

TÜM 
YENİLİKLERİYLE 

iPHONE 14 SERİSİ

MOBİL HAYAT | Tüm yenilikleriyle iPhone 14 serisi
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iPhone 14 Plus
En son iPhone 8 serisinde gördüğümüz yeni bir versiyon ara-

mıza katıldı. iPhone 14 Plus adı verilen bu cihaz, büyük ekranlı 
iPhone deneyimini isteyen fakat Pro Max’e çıkmak istemeyen 
kişilere hitap ediyor.

Özellik tarafında ise hem ekran hem de kamera ve işlemci 
olmak üzere iPhone 14 ile birlikte Pro versiyonlarından ayrışı-
yorlar. Aslında Apple’ın biraz daha fiyatı uygun modelleri olarak 
karşımıza çıkıyorlar. Fakat baz istasyonundan sinyal alınamayan 
yerlerde uydu telefonuna dönüşmesi gibi birçok özelliği ortak.

Serinin standart ve Plus modeli arasındaki teknik detay 
farklılığı bir hayli sınırlı. Zira iki model arasındaki en belirgin 
fark ekran ve pil tarafında. iPhone 14 Plus, 6.7 inç 60 Hz yeni-
leme hızı sunan OLED panelle kullanıcı karşısına çıkıyor. Bu 
noktada standart modele kıyasla daha büyük bir ekran bizleri 
karşılıyor. Akıllı telefonun pili ise 35W hızlı şarjı destekliyor 
ve 4.323 mAh kapasitesinde.

Tüm yenilikleriyle iPhone 14 serisi | MOBİL HAYAT

iPhone 14
Geçen yıl iPhone 13 serisine gücünü 

veren ve bu yıl yenilenen Apple A15 
Bionic işlemcisi, bu yıl iPhone 14 ve 
iPhone 14 Plus modellerine gücünü 
veriyor. Geçtiğimiz yıl 128 GB depo-
lama alanına sahip olan iPhone, bu yıl 
da 128 GB alanla geldi.

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen 
A15 Bionic işlemcisi, iPhone 14 ve iP-
hone 14 Plus ailesinin tüm üyelerine 
güç veriyor. 15 milyar transistörden 
oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı 
olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. 
Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı 
ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.

Apple, rakiplerinden yüzde 50’ye 
kadar daha hızlı “bir akıllı telefondaki 
en hızlı işlemci” olduğunu, ayrıca gra-
fiklerin rakiplerinden yüzde 30’a kadar 
daha hızlı olduğunu söyledi.

16 çekirdekli Neural Engine ile geliş-
tirilmiş görüntü sinyal işlemcisi, A15 
Bionic’i rakiplerinden ayırıyor. iPhone 
14’ün bu versiyonu çoğu kullanıcının 
beğenisini kazanacak gibi görünüyor. 
Ayrıca bugüne kadar ortaya çıkan sızın-
tıların büyük bir bölümü de doğru çıktı.

6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 14’ün 
arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel 
f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 
ultra geniş açı lense sahip. Bununla 
beraber gece modunu önceki seride 
iyileştiren Apple, yeni iPhone’larda 
film çekimlerinde kullanılan bir yön-
tem olan Smart HDR 5 teknolojisini 
kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID 
çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 
20 daha küçük.

iPhone 14, Apple’ın geçen yıl 13’te 
tanıttığı bir özellikle geldi. Titreşimleri 
azaltmak için geniş sensörü fiziksel 
olarak hareket ettiren sensör kaydırma 
sabitleme teknolojisi cihazda yer alacak.

Ön tarafta 12 Megapiksel f/2.2 di-
yaframa sahip Smart HDR 5 destekli 
kamera karşımıza çıkıyor. Face ID 
teknolojisini sunan bu kamera, ayrıca 
4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

MOBİL HAYAT | Tüm yenilikleriyle iPhone 14 serisi
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iPhone 14 Pro
Apple, 2017’de tanıtılan iPhone X ile kul-

lanmaya başladığı çentik tasarımını iPhone 
14 Pro itibariyle değiştirdi. Şirket, çentik 
konusunda sürekli kendisini tekrar ettiği 
için kullanıcıların hedefindeydi. Geçen 
yıl piyasaya sürülen iPhone 13 serisinde 
çentik küçülmesine rağmen bu eleştiriler 
dinmedi. Bu nedenle ABD’li şirket kritik 
bir karar aldı ve Pro’da çentiği tamamen 

ortadan kaldırarak Android telefonlardan 
alışık olduğumuz hap tasarımına geçti. 
Ancak oldukça farklı bir konseptle.

Apple’ın akıllı telefonda kullandığı yeni 
hap tasarımı, bugüne dek görmüş olduk-
larımızdan bir hayli farklı. Zira şirketin 
Dynamic Island yani Dinamik Ada olarak 
adlandırdığı yeni tasarım, kullanıcılara 
sadece selfie kamerası ve Face ID sensör-
lerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda 

müzik değiştirme, maç skorla-
rı ve FaceTime gibi birçok 

imkanı da sunuyor. Hatta 
tüm bunları yaparken 
boyutlarında değişik-
liklerin olduğunu da 
görüyoruz. Yani sabit 
bir tasarımdan ziyade 
daha çok kullanıcılarla 
etkileşim içerisinde 
bulunan bir akıllı hap 
tasarımından bahse-
diyoruz.

Akıllı telefon, Android cihazlarda uzun-
ca bir süredir kullanılan Always on Display 
yani AOD özelliğine kavuştu. Bu işlev, 
telefonun uykudayken ekranda saat, hava 
durumu ve takvim gibi çeşitli verilerin 
gösterilmesine imkan sağlıyor. 

Modelde Super Retina XDR 6,1 inç 
OLED panel mevcut. Aynı zamanda 
2556×1179 piksel çözünürlük, 1600-2000 
nit parlaklık gibi 460 ppi piksel yoğunluğu 
gibi işlevler de yer alıyor. Böylelikle kul-
lanıcılar daha hızlı, daha parlak ve daha 
akıcı bir ekran deneyimleyebiliyorlar. 
Bunun dışında 120 Hz ProMotion ekran 
teknolojisinin de akıllı telefonda yer al-
dığını ekleyelim.

Bir süredir kendi işlemcilerini üreten ve 
telefonlarında kullanan Apple, bu sene de 
geleneği bozmuyor. Pro modelleri gücünü 
A16 Bionic işlemciden alıyor. 4 nm üretim 
teknolojisi ile elde edilen işlemci, 5 çekir-
dekli grafik işlem birimiyle öne çıkıyor. 
Performans konusunda rakiplerinin önünde 
olan şirket, özellikle yapay zeka ve makine 
işleme gibi konulara odaklanmış durumda.

16 milyar transistörden oluşan yonga 
seti, rakiplerinden yüzde 20 daha düşük 
güç kullanan ikisi yüksek frekanslı çekir-
dek ve rakiplerinin üçte biri kadar düşük 
güç tüketen dört adet verimlilik çekirde-
ğinden oluşan 6 çekirdekten oluşuyor. 
Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı 
ve Wi-Fi 6 teknolojisi bulunuyor.

16 çekirdekli Neural Engine ile geliştiril-
miş görüntü sinyal işlemcisi, A16 Bionic’i 
rakiplerinden ayırıyor. iPhone 14’ün bu 
versiyonu çoğu kullanıcının beğenisini 
kazanacak gibi görünüyor. Ayrıca bugüne 
kadar ortaya çıkan sızıntıların büyük bir 
bölümü de doğru çıktı.

Halihazırda yeterli bir depolama alanı 
sunan Apple, bu sene de geleneğini boz-
madı. Cihaz, 128/256/512 GB ve 1 TB 
depolama seçeneği ile geliyor. Ne yazık ki 
tıpkı bir önceki modellerde olduğu gibi SD 
kart desteği bu telefonda da yer almıyor. 
RAM kısmına baktığımızda ise herhangi 
bir verinin verilmediğini belirtelim.

iPhone 14 Pro kamera tarafında önemli 
değişikliklerle geliyor. Selefindeki 12 
Megapiksellik ana sensör, yeni modelde 
yerini f/1,78 diyafram açıklığına ve 24 
mm odak uzaklığına sahip dört pikselli 
bir sensör kullanan 48 Megapiksellik 
geniş açı sensörüne bırakıyor. Bunlara 
12 Megapiksel ultra geniş açı ve 3x op-
tik zoom yapabilen 12 Megapiksellik 

derinlik sensörü eşlik ediyor. Ayrıca 
ikinci nesil optik görüntü sabitleme 

teknolojisi de cihazda mevcut.

Tüm yenilikleriyle iPhone 14 serisi | MOBİL HAYAT

iPhone 14 Pro Max
Standart ve Plus modelde olduğu gibi 

Pro ve Pro Max’te de teknik farklılıklar 
oldukça kısıtlı. Zira iPhone 14 Pro’daki 
Super Retina XDR 6,1 inç OLED panel 
iPhone 14 Pro Max modeli itibariyle yerini 
6.7 inç bir ekrana bırakıyor. Öte yandan 
cihaz batarya tarafında da bir hayli id-
dialı. iPhone 14 Pro Max, Pro’daki 3,200 
mAh’lik pile karşın 4,323 mAh’lik bir 
bataryaya sahip. 

Acil durumlarda kullanıcılara yardım 
sağlayabilmek için büyük adımlar atma-
ya devam eden Apple, 256G’ye kadar G 
kuvveti ölçümlerini algılayabilen yeni 
bir çift çekirdekli ivmeölçer ve yeni bir 
yüksek dinamik aralık jiroskop ile Kaza 
Algılama özelliğini kullanıma sundu.

iPhone 14 serisi ciddi bir araç kazasını 
algılayabiliyor ve kullanıcı bilinçsiz du-
rumda olduğunda, tepki vermediğinde 
otomatik olarak acil servisleri arayabili-
yor. Apple bu teknolojiyi geliştirmek için 
1 milyon saatten fazla gerçek dünya sürüş 
ve çarpışma verisinden yararlandığını 
belirtiyor.

Serideki bir diğer büyük yenilik ise 
uydu bağlantısı oldu. iPhone 14 serisi 
hücresel ve kablosuz kapsama alanı 
dışındayken acil durumlarda uydu 

üzerinden iletişim kurmayı sağlayan 
bir özelliğe sahip. Uydular düşük bant 
genişliğine sahip olduğu için mesajların 
ulaşması dakikalar sürebilir.

Acil durumda her saniye önemli ol-
duğundan, telefon kullanıcılara hayati 

soruları soruyor ve sonrasında hemen 
uyduya bağlanmak için yönlendiriyor. 
Uydu üzerinden acil durum yardımı Ka-
sım ayında ABD ve Kanada’da yaşayan 
kullanıcılara sunulacak, iki yıl boyunca 
ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.

MOBİL HAYAT | Tüm yenilikleriyle iPhone 14 serisi

| www.mediamarkt.com.tr | 14 15



Günlük hayatımızın en büyük 
vazgeçilmezlerinden birisi 

olan akıllı telefonların görevi 
her geçen gün daha da artıyor. 
Özellikle dijitalleşme sürecine 

girdiğimiz bu dönemde önemli 
verilerin büyük bir bölümü artık 
telefon gibi elektronik aletlerde 

depolanmaya başladı. 

TELEFONUNUZUN 
PİL ÖMRÜNÜ 
ARTIRACAK 

TÜYOLAR

Telefonunuzun pil ömrünü artıracak tüyolar | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Telefonunuzun pil ömrünü artıracak tüyolar
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ZHIYUN Smooth Q3 Combo Gimbal       
Günümüzde akıllı telefonların en çok 
kullanıldığı alanların başında içerik üretmek 
geliyor. Eğer siz de bu şekilde kullanan 
insanlardan biriyseniz ZHIYUN Smooth Q3 
Combo Gimbal, sunduğu özellikler ile en büyük 
yardımcınız olmaya, video ve fotoğraflarınızı 
çok daha iyi hale getirmeye hazırlanıyor. 

Telefonunuzun pil ömrünü artıracak tüyolar | MOBİL HAYAT

H
er elektronik eşyanın olduğu gibi 
akıllı telefonların da bir kullanım 
ömrü var. Bu cihazlar bir süre 
sonra çeşitli arızalar ve sorun-

lar nedeniyle kullanıcı deneyimini dü-
şürebiliyor. Peki bu cihazların pil ömrü 
nasıl artırılabilir? Siz değerli MediaTrend 
okuyucularımız için yazımızda derledik.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi telefonlar 
bir süre sonra yıpranmaya başlıyorlar. 
Genellikle ilk sorun pil tarafında patlak 
veriyor ve çeşitli şarj sorunları ortaya çı-
kıyor. Örneğin cihazın pili eskisi kadar 
dayanmıyor veya şarjı olmasına rağmen 
kendiliğinden kapanıyor. 

Aslında en doğru yöntem kullanıcıların 
pil sorunları yaşamaya başlamalarının ar-
dından bir teknik servisten yardım alması. 
Ancak yine de bundan önce uygulanabi-
lecek bazı çözüm yöntemlerinin olduğunu 
belirtmekte fayda var. Tabii bunlar da işe 
yaramazsa o zaman bir teknik servisle 
görüşmek en doğru adım olacaktır.

1. Arka plandaki uygulamaları kapatın.
2. Güncellemelerin pil performansına 

etkisi derinden araştırılmalı.
3. GPS’i kullanılmadığı durumlarda 

kapatın.
4. Evde Wi-Fi, dışarıda mobil veri mantı-

ğını benimseyin. Yani birisini kullanırken, 
diğerini her zaman kapalı tutun.

5. Ekran parlaklığını kullanıcı deneyi-
mini azaltmayacak derecede düşük tutun.

6. Karanlık modu kullanmayı tercih 
edin. Zira söz konusu mod, AMOLED 
panellerin siyah pikselleri aydınlatma-
yarak güç tasarrufu sağlaması şeklinde 
açıklanabilir. Bu hem daha gerçek siyahlar 
elde etmenizi, hem de pil tasarrufu sağ-
lamanızı sağlar. 

7. Kalitesiz şarj adaptörlerini ve kablo-
larını kesinlikle kullanmayın.

8. Telefonu yüzde 0’dan yüzde 80’e ka-
dar şarj edin. Bu sayede pilin ömrü yüzde 
100’e kıyasla bir şarj döngüsünü tamam-
lamadığı için büyük ölçüde uzayacaktır.

MOBİL HAYAT | Telefonunuzun pil ömrünü artıracak tüyolar
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Berlin’de düzenlenen IFA etkinliğinin 
tarihi neredeyse 100 yıl öncesine 

uzanıyor. Başlangıçta biraz daha bilimsel 
amaçlar için düzenlenmiş olsa da 

günümüzde CES gibi dünyanın en önemli 
teknoloji fuarları arasında yer alıyor.

IFA 2022’DE 
EN ÇOK DİKKAT 

ÇEKEN ÜRÜNLER

IFA 2022’de en çok dikkat çeken ürünler | IFA 2022

IFA 2022’DE 
EN ÇOK DİKKAT 

ÇEKEN ÜRÜNLER

ACER A315-59 
Eğer siz de yurt dışında düzenlenen IFA ve benzeri 
etkinlikleri takip etmek istiyor, ancak bilgisayarınız 
yüzünden sorun yaşıyorsanız, ACER A315 modeli 
aradığınız çözüm olabilir. Gücünü 12. Nesil Intel i5 
işlemciden alan bu bilgisayar, MX550 ekran kartı sayesinde 
sunduğu grafik performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

IFA 2022 | IFA 2022’de en çok dikkat çeken ürünler
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Girişimci sayısı arttı
IFA gibi devasa etkinliklerde teknoloji 

devlerini görmeye alışığız. Fakat tüm 
dünyadan katılım sağlayan özellikle genç 
girişimci sayısının bu yıl beklentilerin 
çok daha üstünde olduğunu görüyoruz. 
Bunların içerisinde de yeni teknolojiler ve 
yazılım üzerinde çalışanların etkinlik ala-
nında daha çok ilgi çektiğini söyleyebiliriz.

Yerli şirketlere daha fazla alan 
sağlandı
Geçtiğimiz yıllara kıyasla bu sene Tür-

kiye’den IFA fuarına katılan şirket sayı-
sının arttığını görüyoruz. Üstelik Vestel 
gibi bazı yerli markaların çok sayıda ürün 
getirdiğini ve etkinlik alanında daha ge-
niş, hatta devasa diyebileceğimiz alanları 
kiraladıklarını gördük.

Bunun yanı sıra yerli motosiklet, elekt-
rikli bisiklet ve scooter üreten RKS Motor 
gibi şirketlerin de yine onlarca modelini 
sergilediği özel alanlar bulunuyordu. 
Ayrıca bu fuar alanında birçok yabancı 
girişimciyi dünya devlerini ve küçük 
şirketleri görmeye alışık olsak da bu yıl 
Türkiye’den olan katılımın ciddi bir bo-
yutta arttığını gözlemledik.

IFA 2022’de en çok dikkat çeken ürünler | IFA 2022

C
ovid-19 pandemisi nedeniyle 
geçtiğimiz 2 yıl içerisinde ne-
redeyse tüm etkinlikler askıya 
alındı. Fakat bu sene içlerinde 

birçok Türk şirketin ve gazetecinin de 
bulunduğu yüksek katılımcı sayısı ile tam 
anlamıyla eski günlere döndük. Peki IFA 
2022’de neler tanıtıldı ve en çok dikkat 
çeken ürünler hangileri oldu?

Beyaz eşya ön plana çıktı
IFA 2022 etkinliğinde otomobilden 

buzdolabına, tabletten kahve makinesine 

kadar içerisinde teknoloji olan neredeyse 
tüm elektronik cihazlar ve araçlar yer aldı. 
Ağırlıklı olarak ise Arçelik, Beko, Grundig 
ve Vestel gibi yerli şirketler ile LG ve Sam-
sung gibi dünya devlerinin beyaz eşyaları 
ile elektrikli ev aletleri dikkatleri çekti.

Son yıllarda popülerliği giderek artan ro-
bot süpürgeler ve şarjlı dikey süpürgelerden 
çamaşır yıkama ve kurutma makinelerine, 
buzdolaplarından ise bulaşık makinelerine 
kadar onlarca hatta yüzlerce yeni beyaz eşya 
modellerinin tanıtımları yapıldı.

Bir diğer dikkatleri çeken ürün ise yeni 

nesil akıllı televizyonlar oldu. Günümüzde 
Netflix ve Disney + gibi dijital platformla-
rın ve buralarda yer alan yapımların sayısı 
arttığı için özellikle yüksek çözünürlüklü 
televizyonlara olan ilginin de aynı oranda 
yükseldiğini görüyoruz.

Öte yandan Asus’un bilgisayarları, Hu-
awei’nin tabletleri, MSI’ın monitörleri ve 
diğer çevre birim ürünler gibi yüzlerce 
farklı cihazla karşılaştık. Fakat fuarın 
büyüklüğü ve tanıtılan binlerce cihaz 
içerisinde bu ürünlerin biraz gölgede 
kaldığını söyleyebiliriz.

IFA 2022 | IFA 2022’de en çok dikkat çeken ürünler

| www.mediamarkt.com.tr | 22 23



Soğuk kış aylarının yerini güneşli günlere bırakması, 
ilkbaharın habercisi oldu. Bu dönemde pek çok kişi 

bahar temizliği için kolları sıvarken, biz de sizlere 
yardımcı olmak için dergimizin bu sayısını ilginizi 

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

nasıl temizleyebileceğinizi anlatmaya karar verdik. 

UZUN ÖMÜRLÜ 
TEKNOLOJİ İÇİN 

TEMİZLİK ÖNERİLERİ

Uzun ömürlü teknoloji için temizlik önerileri | IFA 2022

UZUN ÖMÜRLÜ 
TEKNOLOJİ İÇİN 

TEMİZLİK ÖNERİLERİ

IFA 2022 | Uzun ömürlü teknoloji için temizlik önerileri
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Uzun ömürlü teknoloji için temizlik önerileri | IFA 2022

Cep telefonunuzu 
nasıl temizlersiniz?
Teknolojik dediğimiz zaman akla ilk 

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

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

Asıl zor olan kısım ise şarj girişi ve 
mikrofon ahizesi gibi zamanla toz biriken 

delikleri temizlemek. Hoparlör Temiz-
lerken deneyebileceğiniz pek çok farklı 
yöntem var. Bunlardan en basiti ise bir 
kulak çubuğunu yüzde 70 izopropil alkol 
içeren bir temizleyiciye batırarak ızgarayı 
iyice temizlemek. Elektroniğe zarar ver-
meyen bu solüsyon sorununuzu büyük 
oranda çözecektir.

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

IFA 2022 | Uzun ömürlü teknoloji için temizlik önerileri
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Uzun ömürlü teknoloji için temizlik önerileri | IFA 2022

Bilgisayarınızın tozunu 
almanın vakti geldi
İster laptop olsun ister masaüstü, bilgi-

sayarlarımız en çok tozlanan nesnelerin 
başında geliyor. Bunun temel nedeni ise 
içinde bulunan ve sürekli hava akışını 
sağlayarak sistemi soğutan fanlar. Eğer 
düzenli aralıklarla temizlenmezse bu toz 
zaman içerisinde ciddi bir soruna dönü-
şerek performansınızı bile etkileyebilir. 
Yapmanız gerekenler ise çok basit.

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

Masaüstü yerine laptop kullanıcıysanız 
işiniz bir miktar daha zor. Eğer bilgisa-
yarınız garanti kapsamında ise yetkili 
servisten destek alarak temizlik işlemini 
gerçekleştirebilirsiniz. Yine de kendiniz 
yapmak isterseniz dikkatli olmalı ve açar-
ken hiçbir şeye zarar vermemelisiniz. Bu-
radaki fanlar çok daha küçük olacağından 
bir kulak pamuğu yardımı ile temizlik 
yapabilir ve tozun getirdiği performans 
sorunlarını aşabilirsiniz.

Sadece fiziksel temizlik yeterli 
değil
Sıradaki temizlik tavsiyemiz fizikselden 

çok dijital. Bildiğiniz üzere elektronik eş-
yalarımıza kullandığımız zaman içerisinde 
pek çok farklı şey yükleyip siliyoruz. Ne 
yazık ki tüm bunlar ve yaptığımız işlem-
ler geride dijital izler ve artık ihtiyacımız 
olmayan dosyalar bıraktı. Her ne kadar 
tek başına problem olmasa da zaman 
içerisinde biriken pek çok dosya, ciddi 
sorunlara neden olabiliyor.

Bu sorunun çözümü ise iki şekilde sağla-
nıyor. Birincisi manuel olarak tarayıcıdaki 
çerezler ve depolama alanındaki dosyaları 
silmek. Diğeri ise tüm sorunları kökten 
çözen sıfırlama. Bilgisayar, telefon, tablet 
ve akıllı saat gibi elektronik eşyalarınızı 
fabrika ayarlarına sıfırlayarak temiz bir 
başlangıç yapabilirsiniz. Umarız bahar 
temizliği tavsiyelerimiz teknolojik ürünle-
rinizin ömrünün uzamasına yardımcı olur.

IFA 2022 | Uzun ömürlü teknoloji için temizlik önerileri
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Covid-19 pandemisinde yaşanan kapanmalar sırasında 
birçok şirket evden çalışma düzenine geçmek zorunda 

kaldı. Günümüzde ise salgın sürecini arkamızda 
bırakmış olsak da işverenler bu yeni normalin aslında 

beklediklerinin aksine karlı olduğunu fark etti. 

EVDEN ÇALIŞANLARIN 
MUTLAKA 

İHTİYACI OLAN 
TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

Evden çalışanların mutlaka ihtiyacı olan teknolojik ürünler | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Evden çalışanların mutlaka ihtiyacı olan teknolojik ürünler
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Evden çalışanların mutlaka ihtiyacı olan teknolojik ürünler | EVDE YAŞAM

B
u nedenle artık yeni iş ilanlarının 
birçoğunun evden çalışma üzeri-
ne olduğunu görüyoruz. Şirketler 
ise hem ofis kiralarından hem de 

diğer ek masraflardan sıyrılabiliyor. Fakat 
evlerimizde işyerlerinde sağlanan çalışma 
ortamını yakalamak o kadar kolay değil. 
Dolayısıyla hem verimlilik hem de sağlık 
açısından bazı riskleri göze alıyor olabi-
liriz. Peki hangi teknolojileri hayatımıza 
katarak bu durumu değiştirebiliriz?

Konforlu çalışma ortamı 
oluşturma
Konforlu bir çalışma ortamı oluşturma-

nın birden fazla adımı bulunuyor. Şüphesiz 
ki bunların içerisinde en önemlisi bütün 
gün boyunca oturacağımız sandalyeler. 
Mutlaka omurganızı özellikle de belinizi 
ve sırtınızı destekleyecek bir model seçme-
lisiniz. Aynı zamanda yükseklik, diklik 
ve kol ayarları da bulunması gerekiyor. 
Bu sayede uygun boyuttaki tüm masalara 
kendinizi adapte edebilirsiniz.

İkinci adımda ise göz ve vücut sağlığı 
geliyor. İyi bir aydınlatma bulunmayan 
ortamlarda çalışmak hem verimliliğinizi 
düşürecek hem de uzun vadede baş ağ-
rıları yaratacaktır. Tabii her insanın ışık 
duyarlılığı aynı renklere karşı değil. Fakat 
genel olarak çok yüksek lümen değerine 
sahip olmayan, ancak ortamı rahatça ay-
dınlatabilen gün ışığı renginde bir LED 
ampul tercih etmenizi öneriyoruz.

Son olarak da bütün gün aynı pozis-
yonda çok düşük vücut hareketliliği ile 
çalıştığınız için vücudunuz bir süre sonra 
buna alışacak olsa da sağlık sorunları do-
ğuracaktır. Bu nedenle oturma pozisyo-
nunda kullanabileceğiniz masaj aletlerini 
ve evinizde yeterli alan varsa koşu bandı, 
bisiklet veya ergometre gibi ürünleri alarak 
ev içerisinde spor yapabilirsiniz.

Bize ve evimize bakan robotlar
Evlerimiz artık yaşam değil aynı za-

manda iş alanlarımız da olduğu için çok 
daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu nedenle 
uzun süre barınacağımız bu ortamların 
sağlıklı olduğundan emin olmalıyız. 
Fakat çalışan insanların temizlik için 
düzenli olarak vakit ayırması oldukça 
zor. Bizim önerimiz ise akıllı bir robot 
süpürge edinerek işe başlamanız olacaktır. 
Bu sayede siz çalışırken evinizi sizin için 
silip süpürecektir. 

EVDE YAŞAM | Evden çalışanların mutlaka ihtiyacı olan teknolojik ürünler
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Bir diğer önemli unsur ise beslenme. Sürekli 
dışarıdan yemek söylemek istemiyorsanız 
evinizde sabah, öğlen ve akşam saatlerinde 
yemek hazırlamanız gerekiyor. Fakat işve-
renler tarafından verilen yemek araları ancak 
yeme işlemine yetecek kadar. Dolayısıyla 
öğlen birkaç saatimizi bu işe ayıramıyoruz. 

Bu noktada pratik çözümler bizim için 
devreye giriyor. Yemek yapma makineleri, 
fritözler, tost ve ekmek kızartma makineleri 
ve mutfakların vazgeçilmezi olan mikro-
dalga fırınlar sayesinden vakitten tasarruf 
sağlayabilirsiniz. 

Ayrıca içeceğinizin taze ve sıcak kalmasını 
sağlayan iyi bir çay veya kahve makinesine 
sahip olmak da gününüzü güzelleştirecek-
tir. Ek olarak kapsül kahve makinelerini de 
denemenizi tavsiye ediyoruz. Zira bir kez 
kullandıktan sonra en lezzetli kahvelerini 
evinizde de yapabileceğinizi fark edeceksiniz. 

Bilgisayarlar ve çevre birimleri
Gelelim en önemli konu olan bilgisayar-

lar ve çevre birimlerine. Birçoğumuz evlere 
bağlı kalmayı sevmediğimiz veya iş gereği 
hibrit çalışmamız gerektiği için ofislerde 
alıştığımız kasalar yerine dizüstü bilgisayar 
kullanıyoruz. 

Fakat bu cihazların konumlanışı oldukça 
önemli. Zira düzgün bir oturma pozisyonun-
da dizüstü bilgisayar kullanmak için sürekli 
olarak aşağı doğru bakmamız gerekiyor. Bu 
da hem göz hem de vücut sağlığına oldukça 
zararlı.

Bu durumdan kaçınmanın ise hem ucuz 
ve pratik hem de biraz daha maliyetli ama 
konforlu 2 çözümü var. İlk olarak bir dizüs-
tü bilgisayar standı veya yükselticisi alarak 
sorunu çözebilirsiniz. Fakat bizim önerimiz 
nispeten 24 inç, 27 inç ve 32 inç boyutunda 
ve mavi ışık filtresi olan ve en düşük Full 
HD çözünürlüğü destekleyen bir monitör 
almanız olacaktır.  

Hazır monitör demişken diğer çevre bi-
rim unsurlarını da atlamayalım. İyi bir fare 
ve klavye hem el ve bilek sağlığını hem de 
performansınızı direkt olarak etkileyecektir. 
Tabii kablo karmaşasından kaçınmak için 
Logitech’in MX serisi benzeri Bluetooth 
ürünlere yönelmek de faydalı olacaktır.

Buna ek olarak, sürekli olarak çevrimiçi 
toplantılara katılıyoruz. Fakat dizüstü bil-
gisayarlarımızın dahili mikrofon ve kame-
raları maalesef günümüz standartlarının 
çok altında kalıyor. Dolayısıyla en az 1080P, 
yani Full HD görüntü ileten harici bir web 
kamerası ile tercihen kondenser mikrofon 
alarak kolayca amatör yayıncı seviyesine 
gelebilirsiniz.

Evden çalışanların mutlaka ihtiyacı olan teknolojik ürünler | EVDE YAŞAM

ANKER A3908 Soundcore Life Note kulaklık 
İşinizi ister evden isterseniz de ofisten yürütün, kablosuz 
kulaklıklar kuşkusuz en çok ihtiyacınız olan teknolojilerin 
başında geliyor. ANKER A3908 Soundcore Life Note 
modeli ise sahip olduğu tam kablosuz yapı, Bluetooth 5.0 
desteği ve ses kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

EVDE YAŞAM | Evden çalışanların mutlaka ihtiyacı olan teknolojik ürünler
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Evlerimizin vazgeçilmezi olan beyaz eşyalar gelişen 
teknoloji ve IoT gibi yeni alanların ortaya çıkmasıyla 

yepyeni bir boyut kazandı. Özellikle yeni teknolojileri 
görmemizi sağlayan fuarlar var. CES ve IFA gibi 

teknoloji odaklı fuarlar tüketicilere yepyeni elektronik 
ürünler de sunuyor. Öte yandan akıllanan teknolojik 
cihazlar nesnelerin interneti çağında artık tek yönlü 

değiller. Örneğin buzdolabından sadece yiyeceklerimizi 
soğuk tutmasını, veya çamaşır makinesinden sadece 

çamaşır yıkamasını beklememek gerekiyor.

YAŞAM KALİTENİZİ 
ARTIRAN AKILLI 
BEYAZ EŞYALAR

Yaşam kalitenizi artıran akıllı beyaz eşyalar | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM | Yaşam kalitenizi artıran akıllı beyaz eşyalar
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ARZUM AR2071 tost makinesi 
Teknoloji, ev işlerine harcadığımız vakti 

kısaltıyor ve hayatımızı çok daha kolay 
bir hale getiriyor.  ARZUM AR2071 tost 

makinesi ise uygun fiyatı ve buna rağmen 
sunduğu özelliklere ek olarak, pratik 

kullanımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaşam kalitenizi artıran akıllı beyaz eşyalar | EVDE YAŞAM

Ç
ağın gerekliliklerine ve yeniliklerine uyum sağla-
yan beyaz eşyalar markaların marketlerinde yer-
lerini alıyor. Akıllı beyaz eşyalar yaşam kalitesini 
gözle görülür şekilde yükselten bu eşyalar, aslına 

bakarsanız hepimizin en çok kullandığı teknolojilerden 
biriyle uyumlu çalışıyor desek yerider oda; internet.

Nesnelerin İnterneti sayesinde 7/24 internete bağlı 
olan bu cihazlar, aynı zamanda evinizin içerisinde mini 
bir ağ oluşturuyorlar. Özellikle akıllı ev teknolojilerinin 
merkezi olan Nesnelerin İnterneti, eşyaları daha akıllı 
hale getirirken, sizin zamandan kazanmanızı sağlıyor. 
Bu avantajların başındaysa, erişim kolaylığı yer alıyor. 
Akıllı cihazlar ile beyaz eşya ve ev aletlerinin iletişim 
kurmasını sağlayan Nesnelerin İnterneti, buzdolabı, bu-
laşık makinesi ve ankastre fırın entegre bir platformda; 
akıllı telefon, tablet veya akıllı TV’ler üzerinden kontrol 
edilebiliyor.

Sadece uzaktan kontrol ile makine ayarları, özellik 
seçimi ve çalıştırma, otomatik bildirimler, enerji ve su 
tüketimi bilgisi ve program süresinin kontrolleri gibi 
birçok farklı fonksiyona erişebiliyorsunuz. Akıllı beyaz 
eşyaların dünyası, kullanıcılara sadece oturdukları yer-
den, ürünleri kolayca kontrol etme imkanı sağlamayacak. 
Birbirileriyle etkileşim ve iletişim halinde olan ürünler, 
tüketiciler için en iyi çözümü bulmaya odaklanabiliyor. 
Örneğin, çamaşır makinesi kumaşın cinsine göre en 
uygun yıkama programını seçtikten sonra, kurutma 
makinesine en doğru kurutma seçeneğini öneriyor.

Tahminlere göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde evlerin 
yüzde 50’si akıllı hale gelecek. Akıllı evler kullanıcılara 
daha konforlu, tasarruflu, çevreye saygılı ve güvenli bir 
yaşam sunabilecek. Bir diğer yandan beyaz eşyaların 
akıllanması oldukça büyük fayda sağlayacak. Tamamen 
tüketici faydası üzerinde kurulan beyaz eşya sektörü 
akıllandıkça, yaşam standartlarımız otomatik olarak 
yükselecek. 

Örneğin ülkemizde aktif bir şekilde bulunan BSH, bu 
yılki IFA’da akıllı beyaz eşyalarını tanıttı. Home Conne-
ct ile kişiselleştirilmiş bir dijital işlev kazanan cihazlar, 
bulaşık makinesinden çamaşır makinesine, fırından 
kahve makinesine kadar hem küçük hem de büyük pek 
çok ev aleti uzaktan kontrol edilebiliyor ve bu aletler 
birbirleriyle de iletişime geçebiliyor. Bu sayede tüketiciler 
hem zaman kazanıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. 

Bu tarz akıllı teknolojiler aynı zamanda gıda israfının 
da önüne geçiyor. Kullanıcının fırını kullanma geçmişi 
ve kişisel tercihlerine göre hafıza geliştiren ve bu yönde 
tavsiyeler veren fırın gelecek tercihler için de kullanıcısını 
yönlendiriyor. Smart Kitchen Dock aynı zamanda hem 
pişirme hem fırınlama hem de kızartma süreçlerinde 
ses odaklı akıllı ekranlarla destekleniyor.

Bir diğer açıdan bakıldığında foodfittery uygulaması 
gibi, evdeki mevcut yiyeceklerden uyarlanan yaratıcı 
yemek tarifi fikirleri öneren yeni dijital servisler, gıda 
israfını azaltmaya yardımcı oluyor. Cookit kullanıcıla-
rına favori yemek tariflerini Home Connect aracılığıyla 
hem e-mail hem de mesajlaşma üzerinden paylaşmaya 
imkan sağlıyor.

EVDE YAŞAM | Yaşam kalitenizi artıran akıllı beyaz eşyalar
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Yaşasın! Çorba mevsimi geldi | MUTFAKTA YAŞAM

Çorba, tüm dünya mutfaklarında özel yeri olan bir tariftir. “Çorba” 
kelimesini dilimizde her şeyi birbirine karıştırıp içinden çıkılmaz bir 
hale dönüştürmek gibi olumsuz bir benzetme için kullanıyor olsak 
da, gerçek çorba müdavimleri güne çorba içmeden başlayamayacak 
derecede çorba lezzetlerine bağlanabilirler. Hatta Gaziantep’te 
sabahları güne, yöresel bir pirinç çorbası olan Beyran içerek 
başlamanın bir gelenek haline geldiğini de hatırlamak lazım. Farklı 
bileşenleri bir tencerede kaynatıp da sonunda hem çok lezzetli 
hem de çok sağlıklı bir öğün ortaya çıkarmak, çorbanın her çağda 
vazgeçilmez olmasının da sırrıdır. İşte evlerimizde çorba yaparken, 
gelenekselleşmiş lezzetini bir tık daha yukarı taşıyacak püf 
noktalarıyla pratik çorba tarifl eri.

YAŞASIN! 
ÇORBA MEVSİMİ GELDİ

MUTFAKTA YAŞAM | Yaşasın! Çorba mevsimi geldi
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Zerdeçallı mercimek çorbası  
1 kırmızı soğan
1 patates
2 su bardağı sarı mercimek
2 çay kaşığı zerdeçal
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz ve baharatlar

Kırmızı soğanı doğrayıp yağda pem-
beleştirin. Küp doğranmış patatesleri ve 
mercimeği içine atıp birkaç dakika daha 
kavurun. Ardından tencereye su ve zerde-
çalı ekleyip 20-30 dakika kadar kaynatın. 
Dilerseniz mercimekler piştikten sonra 
çorbayı blender’dan geçirerek patatesleri 
ve mercimek tanelerini homojenize edin. 
Son olarak tuz ve baharatları da ekleyerek 
birkaç dakika yavaş ateşte kaynatmaya de-
vam edin. Servis etmeden önce dilerseniz, 
üzerine erimiş tereyağı dökerek ayrıca 
lezzetlendirebilirsiniz.

Yaşasın! Çorba mevsimi geldi | MUTFAKTA YAŞAM

Kremalı makarna  
2 adet soğan
2 adet patates
2 adet havuç
1 pırasa
1 kabak
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz ve baharatlar

Çiğ soğanın tadı çoğu insanı rahatsız 
edebilir ama çorbanın içindeyken lezzetine 
doyum olmayacak. Fransızların çok sev-

diği bu tarif, soğuk kış günlerinde Fransız 
çiftçilerin vücutlarına direnç kazandıran 
bir çorba olarak bilinir.

Soğanları dilerseniz küçük küçük doğra-
yın, eğer çorba içinde soğan parçalarından 
hoşlanmıyorsanız bütün halinde tencereye 
atıp bolca suyla beraber 15 dakika haşla-
yın. Soğanlar haşlanırken sebzeleri küçük 
küçük doğrayıp zeytinyağı ile kısık ateşte 
kavurun. Sebzeler orta kıvamda kavrulunca, 
kaynayan soğanlı suyun içine atın. Tuz ve 

baharatlarınız da katarak kapağını kapatın 
ve 15 dakika yüksek ateşte kaynatın. Suyu 
fazla koyarsanız, daha akışkan bir kıvamı 
olacaktır. Suyunu daha az koyarsanız, biraz 
daha koyu kıvamlı bir çorbanız olacaktır. 
Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 
Eğer kremalı çorba seviyorsanız, ateşten 
almadan bir iki dakika önce çorbaya süt 
kreması ekleyerek kremalı çorba da elde 
edebilirsiniz. Dilerseniz etli de yapabilir-
siniz. Afiyet olsun.

MUTFAKTA YAŞAM | Yaşasın! Çorba mevsimi geldi
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Zencefilli balkabağı çorbası  
100 gr balkabağı
1 kırmızı soğan
1 tutam maydanoz
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz zencefil
Tuz ve baharatlar

Balkabağını ayrı bir kapta pişirip yumu-
şatın ve blender’dan geçirin. Ardından tüm 
malzemeleri çorba tenceresine koyun, üze-
rine suyu ekleyin. 20 dakika kadar pişirin. 
Dilerseniz servis yapmadan önce kasenin 
üzerine erimiş tereyağı da dökebilirsiniz. 
Afiyet olsun.

Yaşasın! Çorba mevsimi geldi | MUTFAKTA YAŞAM

Kemik suyuna pirinç çorbası  
100 gr dana kemiği
1 su bardağı pirinç
1 tutam maydanoz
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı salça
1 domates

Dana kemiklerini yağda hafifçe kavu-
run. Ardından üzerine pirinçleri dökün. 
Dendelenmiş domates ve salçayla beraber 
birkaç dakika daha kavurun. Tencereye 
sıcak su ve ince kıyılmış maydanozları ek-
leyin. Çorbayı 20 dakika kadar pişirdikten 
sonra servise hazır olacak. Afiyet olsun.

MUTFAKTA YAŞAM | Yaşasın! Çorba mevsimi geldi
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Patatesle hazırlayabileceğiniz üç tarif | MUTFAKTA YAŞAM

Patates hem saklama koşulları hem de her 
lezzetle yakışması sebebiyle pek çok tarife 
yakışıyor. Bunun da ötesinde tarihte de 
oldukça önemli bir yeri var patatesin. Patatesin 
yetiştirildiğine dair ilk kanıtlar Peru’da 7 bin ila 
10 bin yıl önce keşfedilmiş. Öte yandan 
patatesi Avrupa’yla ilk kez İspanyalı bir fatih 
olan Pedro Cieza de León tanıştırmıştır. İsmini 
Quechua dilinden alan patates, aynı yıllarda 
İspanya’da ekilmeye başlandı. Patatesin ekimi 
1540’larda Fransa’da başladı. 

PATATESLE 
HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ 
ÜÇ TARİF

D
ünyaca ünlü tarihçi William H. McNeill’in 1999’da yazdığı, ‘Patates Dünya Tari-
hini Nasıl Değiştirdi?’ başlıklı makalede durumu şu sözlerle açıklanıyor: “Ameri-
ka kıtasından gelen patates, kıtlık sorunuyla yüz yüze olan Kuzey Avrupa’yı yok 
olmaktan kurtardı, şehirleşmeye ve zenginleşmeye olanak sağladı”.

Demek ki patetes gerçekten de çok önemli bir besin. Hadi bu lezzetli ürünle ortaya çıkan 
en iyi üç tarife bakalım. 

Zerdeçallı Akordeon Patates       
Görünüşü ve kulllanılan malzemelerin 

dengesiyle harika sunumlu ve oldukça lezzetli 
bir tarif zerdecallı akordeon patates. Hem de 
yapması oldukça kolay. 

Malzemeler
5 adet orta boy taze patates
4 diş sarımsak
1 adet kapya biber
1 tatlı kaşığı zerdeçal
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
3 dal dereotu

Hazırlanışı
Patatesleri iyice yıkayıp kabuğunu soymadan 

nemli bir bezle temizlemeye başlayın. Keskin 
bir bıçak yardımıyla pataesleri ayırmayacak 
şekilde çok ince kesin. Sarımsakları da çok ince 
kesip bir kaseye alın. Çok ince doğranmış kapya 
biberi, zerdeçalı ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. 
Hazırladığınız bu karışımı patates dilimlerinin 
aralarına yerleştirin. Üzerine kalan sıvı yağı dö-
kün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yarım 
saat pişirin. Fırından almadan 5 dakika önce 
üzerine tereyağı parçaları serpip tekrar fırına 
verin. 5 dakika sonra fırından alın, ince kıyılmış 
dereotu serpin ve bekletmeden servis yapın.

MUTFAKTA YAŞAM | Patatesle hazırlayabileceğiniz üç tarif
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Patatesle hazırlayabileceğiniz üç tarif | MUTFAKTA YAŞAM

Ev yapımı kumpir       
Kumpiri kim sevmez ki? İçine eklenen 

malzemelerin çeşitliliği, tereyağı ve kaşar 
peynirinin patatesin sıcaklığı ile erimesi 
ve eklenen soslar… Hepsi kumpiri kendine 
has özel bir lezzet haline getiriyor. Peki evde 
yapmanın çok kolay olduğunu söylesek?

Malzemeler
2 adet orta boy patates 
1 kase garnitür
5-6  adet kornişon turşu
1 kase haşlanmış mısır
Ketçap
Mayonez
1 tutam  tuz
2 yemek kaşığı dilim zeytin
2-3 adet kokteyl sosis (Hafif haşlanmış)
1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
2 yemek kaşığı tereyağı (Oda sıcaklığında)

Hazırlanışı
Fırını 240 derecede ısıtın. Patatesleri  iyice 

yıkayın  ve ayrı ayrı yağlı kağıda ve alüminyum 
folyoya sarın. Sıcak fırının tel ızgarası üzerine 
koyun ve yumuşayana kadar pişirin.

Patates  pişerken garnitürü  hazırlayın. Bunun 
için garnitürün suyunu  süzüp, bir kap içine alın. 
Konserve mısırları ilave edin. Kornişon turşuları 
minik doğrayın ve sosisleri dilimleyerek karışıma 
ekleyip hepsini harmanlayın. Patatesler pişince 
fırından alın ve ortadan  ikiye  kesip, içlerini 
kaşık yardımıyla kenarlarında kalacak şekilde 
çıkararak bir kaba alın. Patatesin iç kısmına 
tereyağı, bir tutam tuz ve rendelenmiş kaşar 
peyniri ekleyip tereyağı ve kaşar peyniri eriyene 
kadar patatesle birlikte karıştırın. Hazırladığınız 
garnitür karışımını patatesin ortasına yerleştirin. 
Mayonez ve ketçap sıkarak sıcak servis edin.

MUTFAKTA YAŞAM | Patatesle hazırlayabileceğiniz üç tarif
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Tatlı Patates Çorbası
Farklı tarzlarda yapılan sandviçler olduğundan yukarıda 

bahsetmiştik. İlk sandiviç etin iki ekmeğin arasına koyulması 
pratikliğindeyken, geçen yüzyıllar içinde çok daha komplike 
hale geldi. Baget ekmeğine hazırlanan bu tarif ise beşamel sos ile 
akışkan bir yapı kazanıyor ve yerken dikkat edilmesi gerekiyor! 

Malzemeler
200 g füme et
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 soğan
2 kereviz sapı
1 havuç
1 diş sarımsak
1 kg tatlı patates
6 su bardağı tavuk suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
¾ su bardağı un
4 su bardağı süt
230 ml ekşi krema
2.5 su bardağı rendelenmiş çedar peyniri
Tuz
Karabiber 

Hazırlanışı
Füme eti küçük doğrayıp geniş bir tencereye alın. Zeytinyağını 

ekleyip 2-3 dakika karıştırarak pişirin. Kağıt havlu üzerine alarak 
fazla yağını çektirin.  Aynı tencereye küp doğradığınız soğan, 
kereviz sapı ve havucu ekleyip 6-7 dakika pişirin. Ezdiğiniz sa-
rımsak ve küp doğradığınız patatesleri ekleyin. Tavuk suyunu 
ilave edip 10 dakika kaynamaya bırakın.  Sebzeler yumuşayınca 
blenderden geçirin.  Başka bir tencerede tereyağını eritin. Unu 
ekleyip karıştırın. 2 su bardağı süt, tuz ve karabiberi ekleyin. Ka-
rışımı patatesli tencereye ilave edin. Kalan 2 su bardağı süt, ekşi 
krema, 2 su bardağı çedar peyniri ve füme etin yarısını ekleyip 
iyice karıştırın. Ocaktan alın.  Yuvarlak ekmeklerin üstünü kesip 
içini oyun. Çorbayı içine koyun. Üzerini kıyılmış taze soğan, 
kalan çedar peyniri ve füme etle süsleyin. Sıcak servis yapın.

MUTFAKTA YAŞAM | Patatesle hazırlayabileceğiniz üç tarif Patatesle hazırlayabileceğiniz üç tarif | MUTFAKTA YAŞAM
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Sinema sektörüne adını altın harfl erle yazdırmış yüzlerce 
fi lm bulunuyor. Yapımcılar, oyuncular ve hatta set ekibine 

kadar birçok kişi, bu tür fi lmlerin efsaneleşmesinde önemli 
rollere sahip. Ancak bu noktada aslan payı genellikle 

yönetmenlerin ve yapımcıların oluyor. Biz de siz değerli 
okuyucularımız için sinema sektörü için önemli bir 

yönetmen/yapımcı olan Steven Spielberg’in başarılarla dolu 
hayat hikayesinden bahsettik…

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DUAYENİ   
STEVEN SPIELBERG’İN

İLHAMLARLA DOLU HAYATI    

Steven Spielberg | OBJEKTİFOBJEKTİF | Steven Spielberg
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1
946’da Ohio’da doğan Spielberg’in 
annesi piyanist, babası ise bilgisa-
yar bilişimcisidir. Sinemaya olan 
ilgisini henüz küçük yaşlarda belli 

eden ünlü yönetmen, sonraları American 
Film Institute’e verdiği bir röportajda da 
belirttiği gibi ilk filmini 12 yaşındayken 
yaptı. Filmin konusuysa kendi oyuncak 
trenlerini kullanarak gerçekleştirdiği bir 
tren kazasıydı.

Sinemaya olan ilgisi yaşı büyüdükçe 
daha da artan Steven Spielberg, henüz 
buluğ çağına gelmeden arkadaşlarıyla 8 
mm’lik macera filmleri çekmeye başladı. 
Hatta kendi evini adeta sinemaya çeviriyor, 
çektiği  filmlerin gösterimini evde para 
karşılığı yapıyordu. Hatta bu noktada ab-
lasıyla iş birliği de yapan Spielberg, gelen 
misafirlere film izlerken yemeleri için 
patlamış mısır bile sattı. Kısacası yıllar 
sonra tüm dünyanın parmakla göstereceği 
bir yönetmen olacağının sinyallerini çok 
küçük yaşlarda verdi. 

Spielberg’in ilk ödülünü 13 yaşındayken 
Escape to Nowhere adlı 40 dakikalık sa-
vaş türündeki filmiyle kazandı. Hatta bu 
yapımda liseden arkadaşları rol aldı. İlk 
uzun metrajlı filmini 1963’te yazıp yöne-
ten ünlü yönetmen 1960’ların sonlarında 
Universal Studios’un kurgu bölümünde 
haftanın üç günü para almadan çalışan 
bir stajyer olarak işe başladı. 

Universal Studios’ta çalışırken ilk kısa 

filmi olan Amblin’i çeken Steven Spiel-
berg, bundan bir yıl sonra California State 
University’deki eğitim hayatını Universal 
Studios ile imzaladığı anlaşma nedeniyle 
bırakarak profesyonel yönetmenlik yap-
maya başladı. 

Ünlü yönetmenin Universal Studi-
os’taki ilk işi Joan Crawford’un başrolde 
oynadığı TV dizisi Night Gallery oldu. 
Steven Spielberg, ünlü oyuncuyla bir hayli 
yakındı ve hatta Crawford, vermiş olduğu 
demeçlerde Spielberg’in tüm zamanların 
en büyük yönetmeni olacağını defalarca 
dile getirdi. 

Universal Studios, Spielberg’ün ortaya 
çıkardığı işlerden memnun kaldı ve yö-
netmenle 3 TV filmi için yeni bir anlaşma 
daha imzaladı. Bunların ilki Richard Mat-
heson’un romanından uyarlanan ve aynı 
zamanda yönetmenin ilk uzun metraj filmi 
olarak kabul edilen 1971 tarihli Bela idi. 
Ardından 1972’de Something Evil ve 1973’te 
Savage Grace izleyicilerin karşısına çıktı.

Sinema sektöründe adını duyuran ve 
daha büyük işlere imza atmaya başlayan 
ünlü yönetmen 1975’te Jaws filmini çekti. 
Yapım öylesine beğenildi ki 100 milyon 
dolarlık hasılat elde etti ve kurgu, film 
müziği ve ses dallarında 3 Oscar ödülü-
nün sahibi oldu. Bu filmden sonra ünlü 
yönetmen ünlü oyuncu Richard Dreyfuss 
ile bir ortaklık da gerçekleştirdi.

Jaws filminin başarıya ulaşmasının ar-

dından kendisine ikinci filmi çekmesine 
yönelik gelen teklifleri elinin tersiyle bir 
kenara iten ünlü yönetmen 1977 yılında 
çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 
işe koyuldu. UFO’larla ilgili olan Close 
Encounters of the Third Kind, en iyi si-
nematografi dalında Vilmos Zsigmond’a 
Oscar Ödülü bile kazandırdı.

Ünlü yönetmenin belki de başarısız 
sayılabilecek tek işi Dan Aykroyd, John 
Belushi ve John Candy’nin başrollerini 
paylaştığı 1941 oldu. 1979’da vizyona 
giren Pearl Harbor’la ilgili ironik de-
ğerlendirmelerin yapıldığı yapım gişede 
beklentileri karşılayamadı. 

1941’in hayal kırıklığı yaratmasının 
hemen ardından harekete geçen Steven 
Spielberg, George Lucas ve ekibiyle Raiders 
of the Lost Ark adlı bir macera filmi yap-
mak için kolları sıvadı. Film, yönetmene 
ikinci en iyi film Oskar adaylığı getirdi ve 
1981 yılının en çok gişe hasılatı kazanan 
yapımı oldu.

Steven Spielberg, günümüzde de yönet-
tiği yeni filmleri üzerinden izleyicileriyle 
buluşmaya devam ediyor. Ancak ünlü 
yönetmenin sinema sektörüne adını altın 
harflerle yazdırmasında yukarıda verdi-
ğimiz kaliteli yapımların payı oldukça 
büyük. Hatta Forbes verilerine göre kişisel 
serveti 4 milyar doların üzerinde. Bu da 
kendisinin ne denli başarılı bir yönetmen 
olduğunun en büyük göstergesi.

Steven Spielberg | OBJEKTİFOBJEKTİF | Steven Spielberg
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Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin çıktı halindeki 
fotoğrafl arın yeri kolay kolay dolmuyor. Akıllı 

telefon, tablet ve fotoğraf makinesi cihazlarının 
yüksek çözünürlüklü fotoğrafl ar çekmesiyle birlikte 

fotoğrafl ar artık dijital ortamda saklanıyor. Ancak ayrı 
bir anlam ifade eden baskılı fotoğrafl ara bu teknolojik 

aletlerle de ulaşmak mümkün.

MİNİK YARDIMCINIZ: 

TAŞINABİLİR 
FOTOĞRAF YAZICILARI

Minik yardımcınız: Taşınabilir fotoğraf yazıcıları | OBJEKTİF

FUJIFILM INSTAX Mini 11
Eğer siz de eşsiz anılarınızı fiziksel olarak 
ölümsüzleştirmek ve hayatınızın her 
anından kareler yakalamak istiyorsanız, 
FUJIFILM INSTAX Mini 11, ihtiyacınız 
olan yegane ürün. Bir set olarak 
karşımıza çıkan bu fotoğraf makinesi ile 
hiçbir şey kaçırmayacaksınız.

OBJEKTİF | Minik yardımcınız: Taşınabilir fotoğraf yazıcıları
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Minik yardımcınız: Taşınabilir fotoğraf yazıcıları | OBJEKTİF

T
aşınabilir fotoğraf yazıcıları, mo-
bil cihazlardan çektiğimiz fo-
toğrafların baskılı halini anında 
alabilmemize olanak sağlıyor. Bu 

cihazlar, büyük bir çoğunluğu Bluetooth 
destekli çalışıyor. Yeni nesil yazıcılar, özel 
bir kartuş ya da mürekkep ile çalışmıyor.

Bir nevi mobil cihaz boyutlarında yer 
kaplayan taşınabilir fotoğraf yazıcıları, 
çekilen fotoğraf ları çevre koşullarına 
dirençli ve özel üretilen fotoğraf kağıtla-
rına basıyor. Ayrıca yenil nesil cihazların 

çoğunluğunun yüksek çözünürlüklü 
baskılar yaptıklarını belirtmekte fayda 
var. Elbette teknolojik bir cihaz alırken 
dikkat etmemiz kriterler mutlaka oluyor.

Öncelikle diğer teknolojik ürünlerde 
de olduğu gibi tercih edeceğiniz cihazın 
birbirinden farklı küçük ayrıntıları mev-
cut. Ek olarak bu cihazların taşınabilir 
olmasından dolayı büyük boyutlarda bir 
fotoğraf elde edemediğimizi belirtmekte 
fayda var. Bu alan da 10 × 15 cm boyutları 
standart olarak kabul ediliyor. Elbette kul-

lanım sıklığı ve ayrılan bütçeye göre tercih 
edeceğiniz isim değişiklik gösterecektir.

Son yıllarda taşınabilir fotoğraf yazıcıları 
üretimi yapan teknoloji şirketleri bir hayli 
artmış durumda. Fujifilm ve Canon’un 
bu alanda birçok kaliteli ürününü göre-
biliyoruz. Fujifilm, Intax Link serisiyle 
bu alanda önemli cihazlara yer verirken 
Canon, Zoemini ve Selphy serileriyle göze 
çarpıyor. Ek olarak özel anları fotoğraf-
lara döken bu cihazlara MediaMarkt’tan 
ulaşabilirsiniz.

OBJEKTİF | Minik yardımcınız: Taşınabilir fotoğraf yazıcıları
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Günümüzde ev sineması için uygun 
kombini yaratmak çok da kolay değil. Hele 
ki Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 

durum göz önünde alındığında sadece 
televizyon alarak bu sistemi kurmak 

istesek de bu pek mümkün olmuyor. İyi 
bir ev sinema sistemi için bazı olmazsa 

olmaz ekipmanlar bulunuyor.

DOĞRU 
EV SİNEMA 

SİSTEMİ 
NASIL 

SEÇİLİR?

Doğru ev sinema sistemi nasıl seçilir? | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Doğru ev sinema sistemi nasıl seçilir?

| www.mediamarkt.com.tr | 60 61



sound bar ekipmanını yüksek kalitede 
alıp salonu çevreleyen surround ses sis-
temlerini es geçmek, istediğiniz sistemi 
kurmaya çok da yaklaşmamış olacaktır. 
Bu durum, tersi için de geçerli fakat sizi 
çevreleyen ses bir tık daha kaliteye yak-
laşmanıza neden olacaktır. 

Öte yandan eğer yüksek bir bütçeye 

sahipseniz tüm bunların yanında çift 
hoparlörlü sistemlerden olan Stereo Hi-
Fi ekipmanı, kaliteli olduğu taktirde 5.1 
ses sistemlerin de önüne geçebilir. Fakat 
kurulumu biraz zahmetli olan 5.1 ses sis-
temleri, ev sineması deyince zirvede yer 
alıyor. 5 ana hoparlör ve 1 subwoofer’dan 
oluşan sistem, yüksek kaliteli bir içerikten 

alabileceğiniz maksimum verimi sizlere 
yansıtır. 

Son olarak özetlemek gerekirse ev sine-
ması seçiminde önceliğiniz olması gere-
ken iki kritik madde bulunuyor. Genelde 
izlediğiniz içerilerin ses kalitesi ve sistemi 
kurmak istediğiniz oda. Buradan sonrası 
bir bakıma bütçenize göre şekilleniyor.

Doğru ev sinema sistemi nasıl seçilir? | SES VE GÖRÜNTÜ

D
oğru ev sinema sistemi seçimi, 
kurulmak istenen odanın bü-
yüklüğüne ve izlenen içeriğin 
ses kaynağına göre değişkenlik 

gösteriyor. Öncelikle doğru bir akustik 
yakalamak için evin boyutuna göre bir 
tercih yapmanız ve yerleşimi ona göre 
dizayn etmeniz oldukça önemli. 

İkinci olarak izlediğiniz içeriklere göre 
tercihlerinizde değişikliğe gidebilirsiniz. 
Öyle ki genel olarak uydudaki televizyon 
kanallarını izliyorsanız sistem seçiminde 
titiz davranmanıza pek de gerek yok. Zira 
bu kanallardaki ses kalitesi ortalamanın 
altında kalıyor. Ancak eğer genellikle 
içerik platformlarından ya da Blu-ray 

gibi yüksek kalitede ses barındırabilen 
kaynaklardan bir şeyler izliyorsanız bu 
noktada bütçenizi zorlayabilirsiniz. 

Tüm bunlara ek olarak ev sineması için 
gerekli olan elemanlardan sound bar ve 
surround ses sistemlerinin kalitesi, iste-
diğiniz ortamı oluşturmak için gerekli 
faktörlerden birkaçı. Öte yandan sadece 

SES VE GÖRÜNTÜ | Doğru ev sinema sistemi nasıl seçilir?
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AirPods Pro 2 | SES VE GÖRÜNTÜ

Uzun zamandır sızıntı haberlerini paylaşılan ve merakla 
beklenen Apple Gelecek Zaman etkinliği 7 Eylül saat 
20:00’de gerçekleşti. Apple burada yeni iPhone 14 serisini, 
akıllı saatlerini ve kablosuz kulaklığını tanıttı. Teknoloji 
meraklılarının adeta bayram ettiği bu etkinlikte dikkatleri 
üzerine çeken ürünlerden birisi de AirPods Pro 2 oldu. Biz 
de siz değerli MediaTrend okuyucularımız için Apple’ın yeni 
kablosuz kulaklığını irdeledik.

KABLOSUZ KULAKLIKLARIN 
YENİ KRALI

AIRPODS PRO 2

SES VE GÖRÜNTÜ | AirPods Pro 2 
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AirPods Pro 2 | SES VE GÖRÜNTÜ

A
irPods Pro 2’nin tasarımı 2019’da 
çıkış yapan ilk modele benzerlik 
gösteriyor. Fakat daha fazla kul-
lanıcıya uyum sağlaması adına 

çok daha yeni ekstra küçük kulak ucuna 
sahip. H2 çipinden gücünü alan yeni 
kulaklık, “gelişmiş hesaplama sesi” ile 
yeni nesil Aktif Gürültü Önleme‘ye yer 
veriyor. Bu özellik sayesinde iptal edilen 
gürültü miktarı iki katına kadar çıkarıyor. 
Yeni çip, özel geliştirilmiş bir sürücü ve 
amplifikatörle çalışıyor.

AirPods Pro, tamamen yenilenmiş 
dokunmatik denetim sayesinde tek bir 
kaydırma hareketiyle sesi ayarlamanızı 
imkan tanıyor. Kişiselleştirilmiş uzam-
sal ses, kullanıcının sesi kulağına göre 
ayarlamasına yardımcı oluyor.

Tek şarjla 6 saat kullanma fırsatı sunan 
yeni kulaklığın şarj kutusu ise 30 saat 
boyunca kullanılabiliyor. Bu, ilk modele 
kıyasla yaklaşık yüzde 33 (90 dakika) ar-
tış ve kutu için 6 saat daha fazla kapasite 
anlamına geliyor.

Ayrıca Şeffaf modu da artık kullanıcıya 
göre kişisel olacak. Bu sayede dışarıdan 
gelen inşaat gürültüsü gibi çevresel seslerin 
rahatsız edici olmasının önüne geçilecek. 

Apple, Find My özelliğini sunmak için 
şarj kutusuna yerleşik bir hoparlör ekledi. 
Şarj kutusu Lightning bağlantı noktasına 
sahip, ancak artık Apple Watch şarj cihazı, 
MagSafe veya herhangi bir Qi şarj cihazı 
da kullanabilecek.

SES VE GÖRÜNTÜ | AirPods Pro 2 

| www.mediamarkt.com.tr | 66 67



NVIDIA, 20 Eylül’de düzenlediği 
GTX 22 etkinlikte oyuncuların 
uzun zamandır beklediği yeni 

GeForce RTX 4000 serisi ekran 
kartlarını tanıttı. Ada Lovelace 
mimarisini temel alan bu yeni 

cihazlar, selefl erine kıyasla 
beklenenin çok daha üzerinde 

performans vadediyor. Gelin 
yakından bakalım...

HOŞ GELDİN 
RTX 4000 

SERİSİ

Hoş geldin RTX 4000 serisi | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Hoş geldin RTX 4000 serisi
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Hoş geldin RTX 4000 serisi | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Etkinlik, NVIDIA’nın bugüne kadar ürettiği en 
güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 4090 ile baş-
ladı. Her yıl düzenli olarak yüzde 20 ile 40 arası bir 
performans artışı gördüğümüz bu sene de insanların 
beklentisi bu yöndeydi. Fakat bu cihaz, selefi olan 
RTX 3090’ın güçlendirilmiş versiyonu GeForce 
RTX 3090 Ti modeline kıyasla 2 ila 4 kat arası bir 
performans vadediyor.

Üstelik ışın izleme özelliği açıldığında FPS 30’un 
altına düştüğü için tabiri caizse oynanamaz hale 
gelen oyunlarda ise yeni DLSS 3 ile birlikte 2 ila 
4 kat arası bir FPS artışı gözlemlendi. Dolayısıyla 
GeForce RTX 4090 hem donanımsal hem de yazı-
lımsal olarak bir önceki seriyi ve mevcut rakiplerini 
piyasadan silip attı.

Serinin tanıtılan 2. ekran kartı ise GeForce RTX 
4080 oldu. Bu cihazın da selefi GeForce RTX 3080’in 
güçlendirilmiş versiyonu olan GeForce RTX 3080 
Ti ile kıyaslandığında 2 ila 4 kat arası daha yüksek 
performans verdiği belirtiliyor. Ayrıca DLSS 3 
desteği bu modelde de sunulacak.

Dolayısıyla henüz serinin 2 modeli tanı-
tılmış olmasına rağmen diğer cihaz-

ların sahip olacağı performans hakkında olumlu 
tahminler yapabiliriz. Zira 2022 bitmeden Ti mo-
dellerini saymayacak olursak GeForce RTX 4070, 
GeForce RTX 4060 ve GeForce RTX 4050 şeklinde 
en az 3 ekran kartının daha satışa çıkması bekleni-
yor. İlerleyen dönemde ise her bir cihaz için ayrı Ti 
versiyonu olması muhtemel gözüküyor.

Yeni tanıtılan ürünlerin fiyatları ise beklendiği 
üzere cep yakıyor. 24 GB G6X GeForce RTX 4090’ın 
fiyatı 1.599 dolar olarak açıklandı. Satışı 
ise 12 Ekim’de başlayacak. 16 GB G6X 
GeForce RTX 4080’in fiyatı 1.199 
dolar. 12 GB G6X GeForce RTX 
4080 ise 899 dolardan kasım 
ayında satışa sunulacak.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Hoş geldin RTX 4000 serisi
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Nvidia RTX 4090 tanıtıldı ve sonunda söylentilerden 
kurtulduk. RTX 30 serisi herkese iyi performans verdi 
ve hem oyun hem de profesyonel yaratıcı çalışma 
için yüksek performansı ve çok yönlülüğü ile oyun 
değiştiren bir grafi k kartı serisi olmaya devam ediyor.

RTX 3090 vs 4090 hangisini almalı? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

RTX 3090 VS 4090 
HANGİSİNİ ALMALI?

BİLGİSAYAR DÜNYASI | RTX 3090 vs 4090 hangisini almalı?
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RTX 3090 vs 4090 hangisini almalı? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

GeFor-
ce Beyond 
etkinliğindeki bü-

yük açılış için sosyal medyada çok 
sayıda söylenti oldu. Bu yüzden geleceğe 
doğru yarışırken geçmişimize bakmak 
ve RTX 3090’ı şu ana kadar RTX 4090 
hakkında bildiklerimizle karşılaştırdık.

Fiyatlandırma ve 
Kullanılabilirlik
RTX 3090 grafik kartlarının fiyatı son 

zamanlarda ciddi fiyat indirimleri yaşa-
dı ve Lovelace lansmanına yaklaştıkça 
muhtemelen indirime devam edecekler. 
Orijinal MSRP 1.499 $ iken, çoğu pera-
kendeci grafik kartının resmi fiyatının 
yaklaşık 1.260 $ olacak.

RTX 3090, MSI, Dell ve Asus gibi üçüncü 
taraf üreticilerin bilgisayarlarında da bu-
lunuyor. Bu şirketler kartları toplu olarak 
satın alır, bu nedenle fiyatlandırma, kartı 
tek başına mı yoksa bir sistemin parçası 
olarak mı satın aldığınıza bağlı olacaktır.

GeForce RTX 4090, 24 GB GDDR6X 
bellekle piyasaya sürülecek ve RTX 4090’ın 
1.599 $’dan piyasaya sürüldüğü 12 Ekim 
2022 tarihine kadar piyasadaki en güç-

lü GPU 
ol a n  3 0 9 0 
Ti’den iki kat daha 
hızlı olmayı vaat ediyor.

NVIDIA RTX 2080 Ti’dan sonra 
piyasaya sürülen serinin en güçlü ekran 
kartı olan NVIDIA RTX 3090, birçok testte 
RTX 2080’e göre iki kat fazla performans 
verebiliyor. Tabii bunun en önemli nedeni 
çok daha güçlü donanıma sahip olması!

NVIDIA tarafından açıklananlara göre, 
Ampere kod isimli mimariye sahip RTX 
3090, 24 GB GDDR6X belleklere, 936 
GB/s bant genişliğine, 384-bit veri yolu-
na ve 5248 CUDA çekirdeğine sahip. Bu 
sayede piyasadaki en güçlü ekran kartı 
konumuna erişiyor. Kartların kullandığı 
çipler hakkında birçok dedikodu ortaya 
atılmış olsa da NVIDIA, 8 nm Samsung 
üretimi çipleri kullanmaya karar ver-
miş. Uzun süredir TSMC ile iş birliğine 
giden şirket, bu seride ortaklığı bozmuş 
durumda.

RTX 
ve DLSS 2.0 
ile 8K çözünürlük-
te oyun keyfi sağlayan 
RTX 3090, 8K HDR ShadowPlay 
desteğini de yanında getiriyor. NVIDIA 
RTX 3090 özellikleri arasında dikkat çeken 
bir diğer detay ise soğutma performansı. 
Ön ve arka tarafa birer fan konumlandıran 
NVIDIA, farklı bir soğutma tasarımı ter-
cih etmiş. Bu tasarım ile RTX 2000 serisi 
referans kartlara kıyasla yüzde 30 daha 
serin çalışan kartlar, yüzde 50 daha fazla 
hava akışına sahip. Buna rağmen RTX 
3000 serisi, önceki nesil referans kartla-
ra kıyasla 3 kat daha sessiz çalışabiliyor.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | RTX 3090 vs 4090 hangisini almalı?
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| 89

NVIDIA GeForce RTX 4090
Serinin amiral gemisi 76 milyar transis-

tör ve TSMC’nin 4 nm fabrikasyon süreci 
ile kullanıcı karşısına çıktı. 3. nesil RT ve 
4. nesil Tensör çekirdeklerinin yanı sıra 
NVIDIA’nın yeni DLSS 3 teknolojisi de 
Ada Lovelace mimarisine sahip ekran 
kartları ile duyuruldu.

RTX 4090, 16384 CUDA çekirdeğine ev 
sahipliği yapan AD102-300 GPU yonga-
sını temel alıyor ve çalışma frekansı 2520 
MHz’ye kadar çıkabiliyor. 82.6 TFLOPS 
ile RTX 3090’a kıyasla 2,3 kat daha fazla 
işlem gücüne sahip olan ekran kartı, 24 
GB GDDR6X bellek ile geliyor.

Bellek tarafında 1 TB/s bant genişliği 
sunulurken, 450W TDP değeri yeni ekran 
kartının RTX 3090 Ti modeline kıyasla 
daha fazla güç tükettiği anlamına geliyor.

•83 teraflop’a kadar shader gücüne sahip 
çoklu akış işlemcileri – önceki nesle göre 
2 kat daha performanslı.

•191’e kadar etkin ışın izleme teraflopa 
sahip üçüncü nesil RT çekirdekleri – ön-
ceki nesle göre 2,8 kat daha performanslı.

•1,32 tensör petaflop performansa sahip 
dördüncü nesil Tensör çekirdekleri – FP8 
hızlandırma kullanan önceki nesle göre 
5 kat daha performanslı.

•GPU kaynaklarını daha iyi kullanmak 
adına gölgeleme iş yüklerini anında yeni-
den planlayarak işlem verimliliğini artıran 

Shader Execution Reordering (SER). Işın 
izleme performansını 3 kat, oyun içi kare 
hızlarını yüzde 25’e kadar iyileştiriyor.

•2 kat daha hızlı performansa sahip 
Ada Optik Akış Hızlandırıcı, DLSS 3’ün 
sahnedeki hareketi tahmin etmesine ola-
nak tanıyarak yapay sinir ağının görüntü 
kalitesini korumasını ve kare hızını ar-
tırmasını sağlıyor.

•Özel TSMC 4N proses teknolojisiyle 
sıkı bir şekilde bir araya getirilen mimari 
iyileştirmeler, güç verimliliğinde 2 kata 
kadar sıçrama sağlıyor

•Çift NVIDIA Kodlayıcı (NVENC), 
dışa aktarma sürelerini yarıya indiriyor ve 
AV1 desteği sunuyor. NVENC AV1 kod-
laması, OBS, Blackmagic Design DaVinci 
Resolve, Discord ve daha fazla uygulama 
tarafından benimseniyor.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | RTX 3090 vs 4090 hangisini almalı?
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TÜM YÖNLERİYLE 
THE LORD OF 

THE RINGS: 
THE RINGS OF POWER

John Ronald Reuel Tolkien tarafından 1937 
yılında yazılan Hobbit’in devamı olarak ilk 

kez 1954’te karşımıza çıkan Yüzüklerin 
Efendisi (The Lord of the Rings) kitap 

serisi ve daha sonra 2001, 2002 ve 2003 
yıllarındaki sinema uyarlamaları günümüzün 
en popüler ve sevilenleri arasında bulunuyor.
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Peaky Blinders | EĞLENCE DÜNYASI 

A
mazon LOTR yayın haklarını 
250 milyon dolar karşılığında 
satın aldıktan sonra The Lord 
of the Rings: The Rings of Power 

dizisiyle karşımıza çıktı. Peki şu ana gör-
düklerimizden tatmin olduk mu? 

Not: Seriye henüz başlamadıysanız bol-
ca spoiler ile karşılaşacağınızı belirtelim.

Bilinmezlik serüveni! 
The Rings of Power
Dünyanın en zengin insanları arasında 

olan Jeff Bezos’un cebi sandığımızdan 
daha derin gözüküyor. Zira yayın hakları 
hariç dizinin yalnızca ilk sezonu için 465 
milyon doları gözden çıkardı. Üstelik en 
az 5 sezon olacağına dair de sözleşmenin 
imzalandığını belirtelim. 

2001, 2002 ve 2003 yıllarında beyaz 
perdede izleyiciyle buluşan üçleme gişede 
2,92 milyar dolar kazanmış olsa da serinin 
toplam bütçesi 281 milyon doların biraz 
üzerindeydi. Yani yeni  dizinin yalnızca 
ilk sezonu için 5 filmlik bütçe ayırmış 
durumda. 

Bu miktarı diğer yapımlarla kıyaslar-
sak son on yılın en çok izlenen bir diğer 
uyarlaması Game of Thrones’un bölüm 
başı maliyetinin 15 milyon dolar civarında 
olduğunu görüyoruz. Yani bir sezonun 
maliyeti 120 ila 150 milyon dolar arasın-
daydı. The Rings of Power ise şimdiden 
bunun 4 katına çıkmış durumda. Peki şu 
ana kadar gidişat nasıl?

The Rings of Power’ın 1. bölümü ya-
yınlandığında dizinin tüm dünyadaki 
hayranları ekran başına kilitlendi. Hatta 
Amazon çatısı altındaki yayın platform-
larından Twitch üzerinde birçok yayıncı 
ve on binlerce takipçisi büyük bir heyecan 

ile birlikte izledi.
Şu ana kadar karşımıza çıkan tablo 

ise tam bir bilinmezlik. İlk bölümde ta-
mamen elf lere odaklanıldı. Sonrasında 
ise gezgin hobitleri ve gökyüzünden bir 
meteor gibi Orta Dünya’ya düşen fakat 5 
bölüm boyunca konuşmayı öğrenemeyen 
ve de kimliği hala bilinmeyen büyücü 
misafirini gördük. 

Galadriel’in asırlar süren arayışına 
rağmen bulamadığı orklar burunlarının 
dibinde ortaya çıkarken insanlar tama-
men dağılmış durumda. Bir tek elf leri 
kendilerine düşman belleyen Númenor 
halkı dik durmayı başarıyor.

Öte yandan sessiz sedasız bir şekilde dağı 
oyan cüceler Khazad Dum’un derinlerinde 
elflerin kaderini belirleyecek olan mithril 
madenine sahip olabilmek için çabalıyor. 
Fakat tüm bunlar olurken hint dizilerini 
andıran gereksiz duraksamalar ve uzun 

bakışmalarla karşılaşıyoruz.
Hatta dizide neredeyse her şeyin mer-

kezinde olan Galadriel bütün bir bölümü 
denizde kurtarılmayı bekleyerek geçiriyor. 
Sonrasında ise 2 bölüm kendini kurtaran 
Númenor’un zindanlarında onları Sauron 
ile savaşmak için ikna etmeye çalışıyor.

Dizinin diğer başrolü Elrond ise elfler ile 
cüceler arasında mekik dokuyarak geçiriyor 
zamanını. Fakat Durin ile olan dostluğu 
sayesinde gelecek bölümlerde elflerin kur-
tuluşu ve güç yüzüklerinin oluşumunda 
büyük rol üstlenecek gibi gözüküyor. 

Rings of Power’a henüz başlamamış 
olanlara tavsiyemiz önceden bildikleri her 
şeyi unutarak yeni bir seriye başladıklarını 
ve ilk kez Orta Dünya’yı keşfedeceklerini 
düşünmeleri yönünde. Ayrıca sabırlı ol-
mayı göze almalı ve de 450 milyon doları 
nereye harcadıklarını sorgulamadan bu 
yola girmelisiniz.
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The Last of Us Part II 
Eğer siz de konsol ve PC 
oyunlarından zevk alıyorsanız, The 
Last of US Part II tam da size göre bir 
yapım olabilir. 2013’te çıkan birinci 
oyunun devamı niteliğinde olan Part 
II, artık bir yetişkin olan Ellie’nin 
trajik maceralarına odaklanıyor.

FIFA 23 | EĞLENCE DÜNYASI

EA Sports’un son FIFA oyunu FIFA 23 resmen 
çıktı. EA Sports ile FIFA arasında süregelen 

anlaşmazlıklar nedeniyle seride önümüzdeki yıldan 
itibaren kritik değişimler meydana gelecek. Peki bu 

değişimden önce oyunseverlerin beğenisine sunulan 
FIFA 23 ne gibi yenilikleri beraberinde getiriyor? Siz 

değerli MediaTrend okuyucularımız için derledik.

RESMEN ÇIKTI!
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E
A SPORTS FIFA 23, sevilen futbol 
oyununu artık hem kadınlar hem 
erkeklerin FIFA World Cup turnu-
valarıyla, kadın futbol kulüpleriyle 

ve popüler modlarda oynamanın yeni 
yollarıyla birlikte sunuyor.

HyperMotion2 Teknolojisi’ndeki geliş-
melerle beraber, özellikle PS5 konsolunda 
futbolun heyecanı zirveye çıkıyor ve oyun 
deneyimine gerçeklik katılıyor. İki kat 
daha fazla oyun hareketinin yer aldığı 
FIFA 23’te, futbol tutkunlarını artık her 
maç öncesinde çok daha gerçekçi futbol 
animasyonları bekliyor.

İleri teknoloji ve tescilli makine öğ-
renimi algoritmamız, gelişmiş maç ya-
kalamadan alınan 9,2 milyon kareden 
öğrenerek ve FIFA 23’teki çeşitli etkile-
şimlerde doğal futbol hareketi yaratmak 

için gerçek zamanlı yeni animasyonlar 
yazarak FIFA 23’te daha fazla futbol 
gerçekçiliği oluşturuyor.

6.000’den fazla HyperMotion destekli 
animasyon oluşturduklarını ifade eden 
EA, oyuncuların FIFA 23’te her zaman-
kinden daha duyarlı ve gerçekçi oyun 
deneyimi yaşayacağını belirtiyor. Hyper-
Motion2 teknolojisinden güç alan yeni 
animasyonlar, top kontrolü ve şut arasında 
daha doğal geçişleri mümkün kılıyor.

Oyuncular, FIFA 23 Ultimate Team’e 
eklenen futbolun efsane oyuncuları sa-
yesinde favori oyuncularıyla maç keyfi 
yaşayabilecek. FIFA 23, oyunculara ser-
best vuruşlarda, penaltılarda ve köşe 
vuruşlarında daha fazla kontrol imkanı 
tanıyacak.

Oyuncular, beceri temelli risk-ödül 

sistemli şut mekaniği sayesinde gerçek 
hayatta karşımıza çıkan şut tekniklerini 
oyunda da kullanabilecek. Vuruş nok-
tanızı seçtikten sonra sert şut komutu 
vererek ekstra güç ile gol atma şansınızı 
artırabileceksiniz.

Electronic Arts, FIFA 23 ile birlikte 
koşu dinamiklerinin de değiştiğini du-
yurdu. Oyuncuların en yüksek hızlarına 
erişmesi konusunda ek bir kişilik katmanı 
oluşturulduğunu belirten şirket, farklı 
ivmelenmeler ile futbolcuların kontrol 
edilebileceğinin altını çizdi.

FIFA 23, Epic Games ve Steam‘de 699,99 
TL’den satışa sunuldu. FIFA 23 Ultimate 
Edition’un Steam fiyatı ise 899,99 TL 
belirlendi. PlayStation 5 ve Xbox Series 
X|S sahipleri ise FIFA 23’ün standart 
sürümünü 800 TL’ye satın alabilecek.
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