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K
asım ayıyla beraber havalar soğudu ve bize ilkleri 
yaşatacak kış aylarına resmen girdik. Bu ayın en 
önemli olayı ise kuşkusuz 2 milyardan fazla insanın 
nefeslerini tutarak ekran başına kitlenmesini sağ-

layacak Dünya Kupası. Biz de Mediatrend ailesi olarak bu 
sayımızı futbola adadık. Gelin Kasım 2022 içeriklerimize 
şöyle kısaca bir göz atalım. 

Bu ayki temamıza uygun olarak futbolu ana odağımız yaptık 
ve spor dünyasında kullanılan teknolojilere sizler için göz attık. 
Öte yandan bilmeyenler ve merak edenler için dört yılda bir 
düzenlenen Dünya Kupası’nın kapsamlı tarihini de araştırdık.

Yeni ürünlerini daima etkinliklerle tanıtan ve gündemi adeta 
sarsmayı seven Apple, bu defa tabletlerinde bir sürpriz yaptı. 
Şirket yeni iPad modellerini sessiz sedasız bir şekilde internet 
sitesine yükleyerek herkesi şaşırttı. Biz de bu ürünlerin özellik-
lerini sizler için anlattık ve merak edilen her ayrıntıyı detaylıca 
anlattık. Ayrıca Facebook’un yeni sanal gerçeklik gözlüğü Oculus 

Quest Pro modeline de dergimizde yer verdik.
Elbette ki teknoloji tutkunları için rehber niteliğindeki öne-

rilerimizi bu ay da aksatmadık ve yeni bir televizyon ve ses 
sistemi almak isteyen insanlar için en iyi seçeneklerden oluşan 
listeler hazırladık.

Biraz da eğlence diyelim mi? Oyun köşemizin bu ay iki ko-
nuğumuz var. Temamıza uygun olarak bu sene sona erecek
olan efsanevi FIFA serisinin nasıl doğduğunu ve yılın oyunu
olacağına şimdiden kesin gözüyle bakılan God of War’u sizler
için inceleyip değerlendirdik.

Ayrıca televizyon başında yiyebileceğiniz en iyi atıştırma-
lıklara; her açıyı görmek isteyen objektif tutkunlarının ilgisini 
çekecek olan drone fotoğrafçılığından macOS Ventura’ya pek
çok konuyu kaleme aldığımız Mediatrend Kasım sayısı sizleri
bekliyor! Hazırsanız başlayalım…
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Kapadokya
Gün doğarken havalanan rengarenk balon-

larıyla tüm dünyadan turistleri hayran bırakan 
Kapadokya, aynı zamanda konforlu otelleriyle ve 
gelişmiş turizm sektörüyle, güzel bir tatil geçir-
mek isteyenlerin tercihi oluyor. Kış aylarında en 
çok tercih edilen lokasyonlardan biri olan Kapa-
dokya’daki otellerde önceden rezervasyonunuzu 
yaptırmayı unutmamanızı tavsiye ediyoruz.

Kış turizminin gözde lokasyonları sezona hazır | GEZİ

KIŞ TURİZMİNİN 
GÖZDE LOKASYONLARI 
SEZONA HAZIR
Türkiye’de kış turizminin en sevilen 
lokasyonları, yeni sezona hazır. Peki siz kış 
fotoğrafl arıyla sosyal medya hesaplarınızı 
süslemeye hazır mısınız?

GEZİ | Kış turizminin gözde lokasyonları sezona hazır
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Abant
Fotoğraflarını çekmeye doyamayacağınız eşsiz 

bir göl olan Abant aynı zamanda konforlu ve lüks 
otelleriyle de turistlerin gözdesi. Göl manzarasına 
karşı etkileyici bir  kahvaltı, göl çevresinde roman-
tik bir geziyle tadını çıkarabileceğiniz huzurlu ve 
başbaşa geçireceğiniz günün ardından otellerin lez-
zetli mutfaklarında hazırlanmış lezzetli bir akşam 
yemeğiyle kış mevsiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Mardin
Tarihi İpek Yolu rota-

sının en önemli durakla-
rından biri olan Mardin, 
binlerce yıllık kültürel 
mirasını koruyabilmiş 
çok nadir şehirlerden 
biridir. Kış aylarında 
da turistleri ağırlayan 
Mardin için düzenlenen 
kültür turizmi turları 
aynı zamanda Mardin’in 
konforlu otellerinde ko-
naklama imkanı sunu-
yor.  Mardin gezinizde, 
yörenin eşsiz lezzetlerini 
de tatmak için bolca fır-
sat bulacaksınız. 

Kış turizminin gözde lokasyonları sezona hazır | GEZİ

Uludağ
Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinin başında 

gelen Uludağ’daki oteller ve turistik tesisler, kışın ta-
mamen doluyor. Dolayısıyla önceden rezervasyon çok 
önemli. Çok zengin mutfaklara sahip, yetenekli şeflerin 
çalıştığı Uludağ otelleri, hem kar tatili yapmak, kaymak, 
eğlenmek isteyenleri memnun edecek güçlü bir alt yapıya 
sahip. Kasım ayında okullar tatil olunca çocuklarıyla bu 
bölgede tatil yapmak isteyecek aileleri de unutmamalısınız.

GEZİ | Kış turizminin gözde lokasyonları sezona hazır
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Sapanca
Termal turizmin önemli merkezlerin-

den Sapanca, kış aylarının soğuğunda sı-
cak kaplıcalarıyla, ziyaretçilerini bekliyor 
olacak. İstanbul’a ve havalimanlarına da 
yakın olması nedeniyle Sapanca Türki-
ye’nin her yerinden kolayca ulaşılabilecek 
bir lokasyonda bulunuyor.

Kış turizminin gözde lokasyonları sezona hazır | GEZİ

Palandöken
Erzurum’a kış aylarında yoğun uçak seferlerinin bulun-

masının bir sebebi de Palandöken. Erzurum’un heybetli 
dağı Palandöken aynı zamanda Türkiye’nin en önemli 
kayak ve turizm merkezlerinden biri. Lüks otellerin hizmet 
verdiği kayak bölgesinde pek çok aktivite de mümkün. 

GEZİ | Kış turizminin gözde lokasyonları sezona hazır
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Apple, yeni iPad modellerini tanıttı | MOBİL HAYAT

Kısa süre önce yeni iPhone 14 serisini hayatımıza sokan Apple, 
şimdi de sürpriz bir şekilde iPad modelleri ile karşımıza çıktı. 10. 
Nesil iPad ve M2 işlemcili iPad Pro olmak üzere iki farklı ürünle 
karşımıza çıkan şirket, hem tasarım hem de performans konusunda 
kullanıcıları memnun etmeyi başardı. 

APPLE, YENİ 
iPAD MODELLERİNİ 
TANITTI

MOBİL HAYAT | Apple, yeni iPad modellerini tanıttı
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Apple, yeni iPad modellerini tanıttı | MOBİL HAYAT

M
2 işlemciye sahip olan iPad Pro 
peformans anlamında oldukça 
iddialı. ARMv8 mimarisi üze-
rine inşa edilen işlemci, 5nm 

teknolojisiyle üretiliyor. M2 çip, yüzde 
15’e kadar daha hızlı performans sunan 
8 çekirdekli CPU’ya ve yüzde 35’e kadar 
daha hızlı grafik performansı sunan 10 
çekirdekli GPU’ya ev sahipliği yapıyor. 

M2 çip, yapay öğrenme görevlerinin 
daha çabuk tamamlanmasını sağlayan 
yüzde 40 daha hızlı Neural Engine ve 
yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliği 
sayesinde iPad Pro’ya performansın yanı 
sıra yeni beceriler de kazandırıyor.

iPad Pro’da bu sayede fotoğraf gerçek-
liğinde 3D tasarımlar yapabiliyor, kar-
maşık AR modelleri oluşturabiliyor ve 
yüksek kare hızlarıyla konsol kalitesinde 
grafiklere sahip oyunlar oynanabiliyor. 
Geçmişe göre bu işlemleri daha hızlı bir 
şekilde sunan tablet aynı zamanda tüm 
gün süren pil ömrü vadediyor.

12,9 inçlik Liquid Retina XDR ekran 
ile donatılan iPad Pro, P3 geniş renk 
yelpazesi, True Tone ve ProMotion gibi 
gelişmiş ekran teknolojilerini içerisinde 
barındırıyor. 1000 nit tam ekran parlak-
lığına sahip olan yeni tablet ekranı, 1600 

nit maksimum parlaklık sunuyor.
iPad Pro’nun Liquid Retina XDR ek-

ranının ardından 10 binden fazla mini 
LED yer alıyor. Önceki nesillere kıyasla 
120 kat daha küçük olan bu mini-LED’ler, 
iPad Pro’nun 6,4 mm’lik inceliğine uyum 
sağlarken aynı zamanda görüntü kalitesini 
de artırıyor.

iPad Pro’nun 11 inçlik versiyonu ise 
Liquid Retina ekran teknolojisine sahip. 
ProMotion, True Tone ve P3 geniş renk 
yelpazesi gibi teknolojilere ev sahipliği 
yapan ekran, 600 nitlik maksimum par-
laklık derecesine sahip.

iPad Pro arka bölümde 12 Megapiksel 
ana kamera ve 10 Megapiksel ultra ge-
niş açılı kamera ile birlikte geliyor. iPad 
Pro’nun ön kamerası ise 12 Megapiksel’lik 
ultra geniş açılı sensöre sahip. 122 derecelik 
görüş alanına sahip Ultra Geniş kamera 
ile sosyal medya ve diğer kullanımlar için 
büyük rahatlık sağlıyor.

iPad Pro’da sunulan LiDAR teknolojisi 
de bir diğer dikkat çeken nokta. Işığın 
nesnelerden yansıma hızını ölçerek içinde 
bulunduğunuz ortamın derinlik harita-
sını oluşturan LiDAR Tarayıcısı, ultra 
etkileyici artırılmış gerçeklik deneyimi 
yaşamaya olanak sağlıyor.

Modeller, depolama kapasitesine bağlı 
olarak hâlâ 8 GB veya 16 GB RAM ile 
sunuluyor. Giriş seviyesinde 128 GB da-
hili depolama alanına sahip olan iPad 
Pro’lar 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2TB’lık 
seçeneklere sahip.

Apple yeni iPad Pro ile bağlantı özellikle-
rini de en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. 
Wi-Fi 6E ile mümkün olan en hızlı kablo-
suz bağlantı hızını sunan marka, hücresel 
bağlantı konusunda ise 4G LTE Advanced 
teknolojisinden yararlanıyor. Ayrıca M2 
işlemcili iPad Pro’da artık Bluetooth 5.0 
yerine Bluetooth 5.3 yer alıyor.

MOBİL HAYAT | Apple, yeni iPad modellerini tanıttı
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Apple, yeni iPad modellerini tanıttı | MOBİL HAYAT

İkinci nesil Apple Pencil 2 her iki tablet tarafından da 
destekleniyor. Apple Pencil’in dokunmadan algılama 
özelliği, Apple Pencil’ın ekranınızda tam olarak nereye 
dokunacağını önceden gösteriyor. Böylece daha yüksek 
hassaslıkla yazı yazılabilecek, taslak çizilebilecek ve 
illüstrasyon yapılabilecek.

Ayrıca Ana Ekran’daki uygulamalar ve araç takımları, 
Apple Pencil ile üzerlerine yaklaştığınızda genişleyecek. 
Ekranda işaretlemeden önce seçiminizin önizlemesini 
görebilecek ve henüz boyama yapmaya başlamadan renk-
lerin karışımının nasıl göründüğüne bakabileceksiniz.

Apple 12,9 inçlik iPad Pro için 28 bin 499 TL fiyat 
belirlerken, 11 inçlik versiyon ise 20 bin 499 TL’den 
alıcı buluyor. Peki siz M2 işlemcili iPad Pro modelleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar 
kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

10. Nesil iPad yenilenen tasarımıyla 
geliyor
10. nesil iPad, düz kenarlı tamamen yeni bir tasarı-

ma ve iPad Air gibi daha büyük, 10,9 inç Liquid Retina 
ekrana sahip. Ayrıca merakla beklenen bir şekilde artık 
bir Touch ID yan düğmesi bulunuyor.

iPad, daha iyi bir görüntülü arama deneyimi için 
iPad’in yatay kenarı boyunca yer alan Ultra Geniş 12 
Megapiksel ön kamera, A14 Bionic çip, güncellenmiş bir 
12 Megapiksel arka kamera, bir USB-C bağlantı nokta-
sı, Wi-Fi 6E bağlantısı yer alıyor. Hücresel destekleyen 
modeller ise 5G bağlantısını destekliyor.

Yeni iPad, yepyeni Magic Keyboard Folio‘yu ve birinci 
nesil Apple Pencil’ı destekliyor. Yeni iPad bugünden iti-
baren sipariş edilebiliyor. 26 Ekim Çarşamba gününden 
itibaren ise mağazalarda satışa başlayacak.

Yeni iPad, mavi, pembe, gümüş ve sarı renklerle 
satışa sunuldu. Depolama tarafında 64 GB ve 256 GB 
seçenekleri bulunuyor.

MOBİL HAYAT | Apple, yeni iPad modellerini tanıttı
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2021 yılı Facebook için bir 
dönüm noktası oldu. Şirket, 
Facebook Connect 2021’de 

yeniden markalaştığını 
duyurdu. Böylelikle platforma 

bağlı olan tüm hizmetler 
yeni kurulan Meta şirketinin 

çatısı altına girdi. Tabii son 
zamanlarda sürekli karşımıza 

çıkan Mark Zuckerberg‘in 
çılgın Metaverse projesi de 

hayatımıza girdi.

SANAL GERÇEKLİĞİN 
YENİ KRALI 

META QUEST PRO

Sanal gerçekliğin yeni kralı Meta Quest Pro | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Sanal gerçekliğin yeni kralı Meta Quest Pro
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Ş
irket son olarak geçtiğimiz haf-
talarda Meta Connect 2022 adını 
verdiği yeni etkinlikte sanal ger-
çeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik 

(AR) alanında gelinen son noktayı, yeni 
teknolojileri ve ürünlerini paylaştı. Tabii 
etkinlikte dikkat çeken ürünlerin başında 
Meta Quest Pro VR başlık geliyor. Peki 
bu ürün kullanıcılara neler sunuyor? Siz 
değerli MediaTrend okuyucularımız için 
derledik.

Meta Connect 2022’de kendine hayran 
bırakan Meta Quest Pro VR, selefleriyle 
kıyaslandığı zaman hem başlık hem de 
kontrolcü konusunda daha iyi bir kullanıcı 
deneyimi sunuyor. Bu noktada birçok iyi-
leştirme ve geliştirme olduğunu söylemek 
mümkün. Ürün, tasarım olarak da oldukça 
şık ve aynı zamanda rakiplerinden daha 
küçük boyutlarda. Bu da kendisini daha 
cazip bir hale getiriyor.

Meta Quest Pro’da yüzde 75 daha yük-
sek kontrast ve inç başına düşen piksel 
sayısında yüzde 37 oranında iyileştirme 
yapılmış LCD bir panel mevcut. Bunun 
dışında Qualcomm partnerliği neticesinde 
ortaya çıkan Snapdragon XR2+ işlemcisiyle 
kullanıcı karşısına çıkıyor. Aynı zamanda 
hem cihazın hem de kontrolcülerin üze-
rinde çok sayıda kamera ve 360 derece 
algılama sensörleri bulunuyor.

Kontrolcülerinin daha da gelişmesiyle 
sorumluluklarının arttığını da söylemek 
mümkün. Zira artık çevre tarama görevi 
kontrolcülere ait. Öte yandan kullanıcıları 
da sürekli olarak izleyecek. Bu sayede gül-
düğümüzde veya yemek yerken ağzımızı 
açtığımızda avatarımız da aynı hareket-
leri yaparak çoklu kullanım deneyimini 
artıracak.

12 GB RAM ve 256 GB dahili depo-
lamayla gelen Meta Quest Pro’nun fiyat 
etiketi ise 1,499 dolar olarak açıklandı. 
Son olarak fiyatın önceki nesillere kıyasla 
5 kat arttığını belirtelim. 

Sanal gerçekliğin yeni kralı Meta Quest Pro | MOBİL HAYAT

Lenovo TAB M10       
Her geçen gün artan teknoloji fiyatlarını göze 

aldığımızda oldukça uygun fiyatlı bir ürün 
olarak karşımıza çıkan Lenovo TAB M10, 

Full HD 10.1 inç ekrana ve 3 GB RAM’e 
sahip. Aynı zamanda Qualcomm işlemcisi 

ve eMMC depolama desteği onun 
rakipleri arasından öne çıkmasını sağlıyor. 
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Futbol tutkunlarının her dönem 
beklediği sezon geldi çattı. 2022 
FIFA Dünya Kupası bu yıl 21 Kasım ve 
18 Aralık tarihleri arasında Katar’da 
düzenlenecek. Sadece futbol değil aynı 
zamanda Dünya Kupası’nda kullanılan 
teknolojiler de dikkat çekiyor. Futbol 
deyip geçmeyin, gelin kullanılan 
teknolojileri hep beraber öğrenelim. 
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KULLANILAN 
TEKNOLOJİLER
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her vuruşu ve dokunuşu kayıt altına almak. 
Kulağa oldukça ilginç gelse de bu top SAOT 
sistemiyle entegre çalışacak ve hakemlerin 
vereceği kararların doğruluğunu artıracak. 
Aynı zamanda veriler istendiği takdirde 3 
boyutlu olarak işlenebilecek ve animasyon 
haline getirilecek. Sistem daha önce denen-
miş olsa da bugüne kadarki en büyük test 
sahası bu turnuva olacak. 

Turnuvada kullanılacak teknolojilerden 
bahsettik ancak aynı zamanda Katar’da 
oynanacak bu maç oldukça sıcak bir mev-
sime denk geliyor. Stadyumda kullanılacak 
soğutma teknolojisi ise bu noktada önem 
kazanıyor. Stadyumu tasarlayan tasarımcı-
lar da tam bu noktada soğutma teknojisini 
de tasarıma dahil etti. AI-Bayt stadyumu-
nun sıcak havayı yansıtması için ilk karar  

beyaza boyanmasıydı ve bu sayede yaklaşık 
5 derecelik bir fark oluşturulacaktı ancak 
bunu yetersiz bulan yetkililer daha sonra 
özel bir güneş enerjisine sahip bir sistemi 
stadyuma entegre etti. Bu sistem temelde 
soğutucu bir etki yaratıyor. Bu sayede de 
stadyumda yakalanan sıcak havayı içinde 
hapsediyor ve su kullanarak genel havayı 
soğutuyor.

Dünya Kupası özel: Futbolda kullanılan teknolojiler | DÜNYA KUPASI

K
atar’da gerçekleştirilecek olan 
2022 FIFA Dünya Kupası, dikkat 
çeken bazı yeni teknolojilere de 
ev sahipliği yapacak. Bu tekno-

lojilerden ilki hepimizin aşina olduğu 
VAR yani Video Assistant Referee sistemi. 
Türkiye’de de aktif bir şekilde kullanılan 
sistemin gelişmiş versiyonuna ev sahipliği 
yapacak olan Dünya Kupası, SAOT yani 

Semi-Automated Offside Technology 
adıyla bizleri karşılayacak. 

Söz konusu yarı otomatik ofsayt tek-
nolojsi aktarıldığı kadarıyla 22 farklı özel 
kamera sistemiyle denetlenecek. Futbol-
cuların ve özellikle topun konumunu çok 
hassas bir kamera ile takip edilmesini 
sağlayacak bu sistem hata payını da en aza 
inderecek. Zira VAR sisteminde eleştirilen 

bazı kararlar olabiliyor. SAOT sisteminin 
bu tartışmalı pozisyon ve kararları en aza 
indirmesi bekleniyor. 

Buna ek olarak turnuva kapsamında 
Adidas’ın geliştirdiği özel bir top kullanı-
lacak. Adidas imzalı bu top yerleşik bazı 
özel sensörlere sahip ve AI Rihla adında. Bu 
futbol topunun spesifik özelliği ise saniyede 
500 farklı algılama yaparak topa yapılacak 

DÜNYA KUPASI | Dünya Kupası özel: Futbolda kullanılan teknolojiler
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Futbol, kuşkusuz dünyada en çok sevilen spor 
dallarının başında geliyor. Özellikle de son 15 

yıldır Messi ve Ronaldo gibi isimlerle adeta altın 
çağını yaşayan bu spor, dört yılda bir oldukça 

özel bir etkinliğin düzenlenmesine neden oluyor. 
Dünya Kupası isimli bu özel etkinlik, onlarca farklı 

ülkede yaşayan iki milyar insanın nefeslerini 
tutarak ekran başına kitlenmesine neden oluyor. 

Biz de sizler için bu turnuvanın tarihini araştırdık. 

DÜNYA KUPASI TARİHİ

Dünya Kupası tarihi | DÜNYA KUPASI

DÜNYA KUPASI TARİHİ
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Dünya Kupası tarihi | DÜNYA KUPASI

D
ünyada ilk uluslararası millî 
futbol maçı 20 Kasım 1872’de 
Glasgow’da İskoçya ve İngiltere 
arasında oynandı ve 0-0 bitti. 

Oldukça heyecanlı geçen bu karşılaşma, 
1884 yılında düzenlenen ilk uluslararası 
turnuva British Home Championship’in 
de öncüsü oldu. Futbolun 20. yüzyılda 
tüm dünyada popülerleşmesinin ardın-
dan, 1900 ve 1904 Yaz Olimpiyatları’nda 
madalya verilmeyen gösteri sporu olarak 
yer aldı. Daha sonra ise Uluslararası Olim-
piyat Komitesi tarafından resmî yarışma 
olarak kabul edildi ve Olimpiyatlar’da 
kendine yer buldu.

Olimpiyatlar’daki futbol turnuvaların-
daki organizasyon başarılarının ardından 
FIFA Başkanı Jules Rimet’nin önderli-
ğinde, Olimpiyatlar dışında uluslararası 
bir futbol turnuvası düzenlemek için 
çalışmalara başlandı. 28 Mayıs 1928’de 
Amsterdam’daki FIFA Kongresi’nde ayrı 
bir dünya şampiyonası düzenlenmesine 
karar verildi ve ertesi yıl düzenlenecek 
olan ilk Dünya Kupası’na Uruguay’ın ev 
sahipliği yapması kararı alındı. 

Seçilen ülkelerin ulusal futbol fede-
rasyonlarına kupaya katılım için davet 
gönderildi. Ancak Avrupa takımları için 
Uruguay’a yapılacak yolculuk uzun süreli 
ve pahalı olacağından turnuvaya iki ay 
kala hâlâ turnuvaya katılacağını açıklayan 
Avrupa takımı yoktu. Rimet’nin ikna ça-
baları sonrası Belçika, Fransa, Romanya ve 
Yugoslavya turnuvaya katılmayı kabul etti.
Turnuvaya; yedisi Güney Amerika, dördü 
Avrupa ve ikisi Kuzey Amerika’dan olmak 
üzere toplam 13 takım katıldı.

13 katılımcı, üçer takımdan oluşan üç 
grup ile dört takımdan oluşan bir gruba 
bölündü. İlk Dünya Kupası maçları, aynı 
anda oynanan Fransa-Meksika ve Ameri-
ka Birleşik Devletleri-Belçika maçlarıydı. 
Fransa Meksika’yı 4-1, Amerika Birleşik 
Devletleri ise Belçika’yı 3-0 mağlup etme-
yi başardı. Dünya Kupası tarihindeki ilk 
golü ise Fransız Lucien Laurent atmıştı. 
Her takımın grubundaki diğer takımlarla 
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birer maç yapması sonrasında, grupları-
nı ilk sırada tamamlayan takımlar yarı 
finale çıktı. Montevideo’daki Yüzüncü 
Yıl Stadyumu’nda oynanan final maçında 
Arjantin’i 4-2 yenen Uruguay ilk Dünya 
Kupası’nın şampiyonu oldu.

İtalya’da düzenlenen 1934 FIFA Dün-
ya Kupası’yla birlikte takım sayısı 16’ya 
çıkarılırken turnuva için 32 ülkenin ka-
tılma girişimi olduğundan ilk defa bir 
eleme aşaması gerçekleştirildi. Turnuvada 
ilk defa Afrika’dan bir takım, Mısır yer 
alırken şampiyonluğu İtalya kazandı. 
Fransa’nın ev sahipliğindeki 1938 FIFA 
Dünya Kupası’nda, son şampiyon ve ev 
sahibi ülkenin takımları ilk defa eleme 
aşaması oynamadan turnuvaya dâhil oldu 
ve bugün de kullanılan modern kuralların 
temeli atıldı. Ne yazık ki savaş dönemin-
de ve sonrasında Turnuva 1950’ye kadar 
askıya alındı. 

Turnuva, 1982’de ilk kez 24 takımla ve 
6 farklı kıtasal konfederasyondan katılan 
takımlarla oynandı. Dörder takımdan 
oluşan altı gruba ayrılan katılımcılardan 
gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar, 
üçer takımdan oluşan dört grubun yer 
aldığı ikinci tura yükseldi. Bu aşamadaki 
grup birincileri ise yarı finalde karşılaştı. 
İspanya’nın ev sahipliğindeki turnuvayı, 
finalde Batı Almanya’yı 3-1 yenen İtalya 
kazandı. O günden bu yana çeşitli deği-
şimler olsa da kurallar 2022 yılına kadar 
büyük oranda sabit kaldı.

Messi, Ronaldo ve Neymar gibi ikonik 
isimlerin son Dünya Kupası olacağı için 
futbolseverlerin merakla beklediği 2022 
Dünya Kupası ise bu nedenle adeta bir 
devrin kapanışı olacak. Ne yazık ki Tür-
kiye bu yıl kendine turnuvada bir yer 
bulamazken, rekabetten Güney Amerika 
takımlarının galip çıkması bekleniyor.

Dünya Kupası tarihi | DÜNYA KUPASI

iPhone 12
Eğer siz de yeni bir telefon almak 
istiyorsanız ve sınırlı bir bütçeye 
sahipseniz, iPhone 12 tam da size 
göre. Çıkışının üzerinden biraz 
zaman geçmiş olmasına rağmen 
hala güncelliğini koruyan cihaz, 
A14 Bionic işlemcisi ve kamera 
yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

DÜNYA KUPASI | Dünya Kupası tarihi
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Teknoloji artık hayatımızın her 
alanında bize eşlik ediyor. Robot 

süpürgeler, akıllı aydınlatmalar ve 
diğer ev aletleri bu listenin yalnızca 

küçük bir bölümü. Fakat arka planda 
kalsa da gündelik yaşantımızda 

bize yardımcı olan ve vazgeçmek 
istemeyeceğimiz bazı cihazlar 

var. Şüphesiz ki çamaşır kurutma 
makineleri de bu listede üst 

sıralarda yer alıyor. Peki neden bir 
çamaşır kurutma makinesi almalıyız 

ve alırken nelere dikkat etmeliyiz?

ÇAMAŞIR KURUTMA 
MAKİNESİ SEÇERKEN 

NELERE DİKKAT 
EDİLMELİ?

Çamaşır kurutma makinesi seçerken nelere dikkat edilmeli? | EVDE YAŞAM

ÇAMAŞIR KURUTMA 
MAKİNESİ SEÇERKEN 

NELERE DİKKAT 
EDİLMELİ?
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İkinci olarak kullanım kolaylığına dik-
kat etmelisiniz. Bunun için de alacağınız 
cihazın su ve toz hanelerinin erişilebilir olup 
olmadığına bakmalısınız. Çünkü belirli 
aralıklarla biriken suyu boşaltmanız ve de 
kıyafetlerinizden çıkan toz ve tüyün top-
landığı hazneyi temizlenmeniz gerekecek.

Bu kriterlerin ardından hassas kurutma, 

düşük ses seviyesi ve yüksek hijyen gibi 
farklı ek özellikleri olan makineleri incele-
yebilirsiniz. Tambur boyutları ise 4 ila 10 kg 
arası değişecektir. Burada kıyafetlerin ıslak 
ve kuru ağırlıklarının aynı olmayacağını 
göz önüne alarak bir seçim yapabilirsiniz. 

Birçok kişi ikisi bir arada makineleri tercih 
ederken bu ayrımı gözden kaçırıyor. Zira 6 

kilogram yıkanmış kıyafet, ıslak olduğu için 
7-8 kg civarı gelebiliyor. Bu yükü de 5 veya 
6 kilogram kurutma kapasitesi olan cihaza 
yüklediğinizde hem makineyi bozabilirsiniz 
hem de kıyafetleriniz yıpranabilir. Fakat 
ayrı bir kurutma makinesi de olsa ikisi bir 
arada modeller de olsa her evde bulunması 
gerektiğine inanıyoruz.

Çamaşır kurutma makinesi seçerken nelere dikkat edilmeli? | EVDE YAŞAM

Ç
amaşır kurutma makineleri yal-
nızca kış aylarında iş yükümüzü 
azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda 
kıyafetlerdeki tüyü ve tozu da hapset-

tiği için geleneksek kurutma yöntemlerine 
kıyasla çok daha hijyenik ve olası alerjilerin 
önüne geçebiliyorlar. Ayrıca kıyafetlerden 
çıkan suyu da kireçlerden arınmış bir şe-

kilde sakladıkları için daha sonra ütü veya 
temizlik yaparken kullanabilirsiniz.

Çamaşır kurutma makinesi alırken ilk 
olarak otomatik program kontrolü olması-
na dikkat etmelisiniz. Bu sayede makineyi 
3 saatlik yoğun kurutma programında 
açsanız bile içerisindeki çamaşırı ve nem 
oranını kendisi kontrol ederek gereken 

süreyi belirleyecek. Dolayısıyla kat be kat 
enerji tasarrufu yapabileceksiniz. 

Ayrıca bu özellik sayesinde makinenin 
çamaşırların yıpranma sorununu ortadan 
kaldırdığını belirtelim. Zira seçiminize 
göre dolap veya ütü kuruluğu seviyesine 
ulaşan kıyafetleri ek olarak bir iki saat daha 
kurutmaya çalışarak zarar vermeyecektir.
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İkinci olarak kullanım kolaylığına dik-
kat etmelisiniz. Bunun için de alacağınız 
cihazın su ve toz hanelerinin erişilebilir olup 
olmadığına bakmalısınız. Çünkü belirli 
aralıklarla biriken suyu boşaltmanız ve de 
kıyafetlerinizden çıkan toz ve tüyün top-
landığı hazneyi temizlenmeniz gerekecek.

Bu kriterlerin ardından hassas kurutma, 

düşük ses seviyesi ve yüksek hijyen gibi 
farklı ek özellikleri olan makineleri incele-
yebilirsiniz. Tambur boyutları ise 4 ila 10 kg 
arası değişecektir. Burada kıyafetlerin ıslak 
ve kuru ağırlıklarının aynı olmayacağını 
göz önüne alarak bir seçim yapabilirsiniz. 

Birçok kişi ikisi bir arada makineleri tercih 
ederken bu ayrımı gözden kaçırıyor. Zira 6 

kilogram yıkanmış kıyafet, ıslak olduğu için 
7-8 kg civarı gelebiliyor. Bu yükü de 5 veya 
6 kilogram kurutma kapasitesi olan cihaza 
yüklediğinizde hem makineyi bozabilirsiniz 
hem de kıyafetleriniz yıpranabilir. Fakat 
ayrı bir kurutma makinesi de olsa ikisi bir 
arada modeller de olsa her evde bulunması 
gerektiğine inanıyoruz.
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İster 30 isterseniz de 1 yıllık bir 
binada yaşayın, ne yazık ki akıllı ev 

sistemlerini yeterince kullanıyor 
olmanız pek mümkün değil. Oysa 
bu teknoloji, sunduğu imkanlarla 

adeta hayatımızı kolaylaştırıyor 
ve günlük yaşantımıza büyük 

bir kolaylık katıyor. Biz de sizler 
için MediaMarkt gibi teknoloji 

mağazalarında bulabileceğiniz 
akılı ev ürünlerini araştırdık. 

EVİNİZİ AKILLI 
HALE GETİRECEK 

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite
Hayatınızı kolaylaştıran akıllı ev aletleri 
dendiğinde kuşkusuz pek çoğumuzun aklına 
akıllı robot süpürgeler geliyor. Xiaomi Mi Robot 
Vacuum-Mop 2 Lite ise bu alandaki uygun 
fiyatlı ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Evinizi akıllı hale getirecek küçük dokunuşlar | EVDE YAŞAM
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Akıllı küçük mutafak aletleri 
Güne kahve olmadan başlayamayan ama bir türlü 

hazırlamak için erken kalkamayan o insanlardan bi-
riyseniz, akıllı küçük ev aletleri tam da size göre. Kahve 
makineleri ve ısıtıcılar gibi ürünler sayesinde yerinizden 
kalkmadan mutfağınıza hakim olabilirsiniz. Teknoloji, 
işinizi sizin yerinize yaparken, tek yapmanız gereken 
mobil uygulamanızdan gerekli komutları vermek olacak. 

Robot süpürgeler
Mediatrend ailesi olarak sık sık 

gündeme getirdiğimiz robot süpürge-
leri en büyük yardımcılarımız olarak 
görüyor ve akıllı ev dönüşümü için 
vazgeçilmez olduklarını düşünüyoruz. 
Sizin yerinize süpürme ve hatta paspas 
işlemi yapan bu küçük yardımcılar, ev 
hayatınızda ciddi bir fark yaratacak. 

Evinizi akıllı hale getirecek küçük dokunuşlar | EVDE YAŞAM

Akıllı ampuller
Evinizdeki tüm ışıkları telefonunuzdan kontrol et-

mek istemez misiniz? Akıllı ampuller, size bunu ve çok 
daha fazlasını sunuyor. Bu ürünler sayesinde odanızın 
aydınlatmasını yerinizden kalkmadan kontrol edebilir, 
rengini değiştirebilir ve hatta dahili özelliklerine bağlı 
olarak müzik bile dinleyebilirsiniz. Üstelik LED tekno-
lojisini kullanan ampüller, standart modellere göre çok 
daha az enerji harcadığından, yapacağınız harcamayı 
zaman içinde faturanızla denk hale getirebilirsiniz.

Akıllı prizler
Akıllı Prizler, bağlı olan cihaz-

ları kontrol edebilmeniz için Siri, 
Alexa veya Google Assistant’ı kul-
lanabilmenize izin verir. Yani akıllı 
prizinizi sesli komut ile de kontrol 
edebilirsiniz. Kapalı olduğu hal-
de prize takılı olan cihazlarınızın 
enerji tüketimini akıllı priz saye-
sinde kısıtlayabilirsiniz. Böylelikle 
evinizde ciddi bir dijital dönüşüm 
yaratabilirsiniz. 
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Ülkemizde ve dünyada yüz milyonlarca furbolsever 
desteklediği takımın müsabakası olduğunda eğer stada 
gitmediyse ekrana kilitleniyor. Maç öncesi, devre arası ve 
sonrası derken en az 2 ila 3 saat arası vakit ayırıyorlar. Bu 
süreci ise hazırlayacağınız atıştırmalıklar ile çok daha keyifl i 
bir hale getirebilirsiniz. 
Not: Misafi rleriniz olacaksa bolca yapmanızı tavsiye ediyoruz. 
Zira o kadar lezzetli tarifl er paylaşıyoruz ki size kalmayabilir.

Futbol keyfi nizi katlayacak pratik atıştırmalık tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

FUTBOL KEYFİNİZİ 
KATLAYACAK PRATİK 
ATIŞTIRMALIK TARİFLERİ
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Çıtır Tavuk  

Tavuk Parçaları İçin:
1 su bardağı un
1/2 su bardağı nişasta
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
250 gram kemiksiz tavuk but

Haşhaşlı Yoğurtlu Sos İçin:
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı haşhaş

Ballı Hardal Sos:
3 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı bal

Haşhaşlı Yoğurt Sosun Hazırlanışı:
1. Süzme yoğurt ve sarımsağı karıştırın ve haşhaşları ilave edin.
2. İyice karışana kadar karıştırın ve sos hazır!

Ballı Hardal Sosun Hazırlanışı:
1. Hardalı çırpma teliyle karıştırın ve karıştırırken zeytinyağını ilave edin.
2. Hardal ve zeytinyağı birbirine karışınca balı ilave edin ve karıştırmaya devam edin. 

Tavuk Parçalarının Hazırlanışı:
1. Kemiksiz tavuk parçalarını doğrayın.
2. Bir kaba, un, nişasta, tuz, karabiber, kekik ve toz kırmızı biberi ilave edin.
3. Ölçülü suyun yarısını dökün ve hamur kıvamına getirin.
4. Kıvamı tam ayarlamak için kalan suyu da dökün ve akışkan hamuru elde edin.
5. Akışkan hamurun içine tavuk parçalarını ilave edin ve iyice karıştırın.
6. Kızgın yağda nar gibi kızarana kadar kızartın.

Futbol keyfi nizi katlayacak pratik atıştırmalık tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Maç Tavası  
1,5 paket mısır cipsi
1/2 adet közde pişmiş ve didiklenmiş tavuk (piliç çevirme)
1 adet soğan
1 kase konserve mısır
55 gram jalapeno biber turşusu
1 adet büyük boy yeşil biber
1 adet kırmızı biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1çay kaşığı tuz
200 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı karabiber

1. Döküm tavanızın içerisine zeytinyağını aktarın.
2. Soğanın kabuklarını soyun, biberlerin çekirdeklerini çıkarın ve 

doğrayın.
3. Ardından tavanın içerisine aktarın ve güzelce kavrulduktan sonra 

içerisine didiklenmiş tavuk, tuz ve baharatları ilave edin.
4. Pişen malzemeleri bir kabın içine alın.
5. Aynı tavanın içerisine cipslerin bir bölümünü yerleştirin.
6. Üzerine tavuklu harç, mısır, jalapeno biber turşusunu ve kaşar 

peynirini dizin. Bu katı bir kez daha tekrar edin.
7. Ardından daha önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 8-10 dakika 

kadar peynirler eriyene kadar pişirin.
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Sosisli Milföy  
4 adet milföy hamuru
5 adet orta boy sosis
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı sarımsak tozu
2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:
2 yemek kaşığı keten tohumu
1 adet yumurta sarısı

1. Milföy hamurlarını çıkarıp, oda sıcaklığında çözdürün.
2. Ardından iki adet milföy hamurunu yan yana koyarak merdane yardımıyla 

birleştirerek genişletin.
3. Milföyleri uzun orta boy şeritler olacak şekilde düzgünce kesin.
4. Sosisleri ortadan ikiye bölün.
5. Bir kabın içine aktarın. Zeytinyağı ve baharatlarla güzelce harmanlayın.
6. Hazırladığınız şeritleri sosislerin üzerine döndürerek sarın. Bir diğer şeridi 

eklerken uçlarından birleştirmeyi ihmal etmeyin.
7. Tüm şeritler ve sosisler bittiğinde pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine aktarın.
8.  Üzerlerine yumurta sarısı ve keten tohumu sürüp 180 derecede sosisler 

kızara ve milföy kabarana kadar 15-20 dakika kadar pişirin.

Futbol keyfi nizi katlayacak pratik atıştırmalık tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Fırında Patates Cipsi  
2 adet orta boy patates
4 su bardağı soğuk su
1 çay kaşığı tuz

Sosu İçin:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kekik
1/2çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

1. Patateslerin kabuklarını soyun ve güzelce yıkayın. 
2. Bir soyma aparatı ile patatesleri ince ince dilimleyin. 
3. Elde ettiğiniz patates dilimlerini nişastalarını bırakmaları için soğuk su ve tuz ekle-

diğiniz kasenin içerisine alın. 
4. Yaklaşık 15 dakika bekletip süzün ve güzelce kurulayın.
5. Derin bir kasenin içerisine baharatları koyun ve zeytinyağını ekleyin.
6. Ardından patates dilimleri ve hazırladığınız sosla harmanlayın.
7. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
8. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Ardından fırından 

çıkarıp patateslerin diğer tarafı kızarması için hepsini ters çevirin. Tekrar 10 dakika daha 
kontrollü olarak pişirin.

9. Sevdiğiniz soslar ile servis edin.
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Eğitim dönemi başladı, fakülteler doldu, öğrenciler yeni 
evlerine yerleştiler ama beslenmek bir sorun. Onca dersin 
ve koşturmanın arasında, mutfakta yemek yapmak başka 

bir problem. Peki pratik ama lezzetli tarifl er yok mu?

ÖĞRENCİLER İÇİN 
PRATİK YEMEK TARİFLERİ

Öğrenciler için pratik yemek tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM
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PRATİK YEMEK TARİFLERİ
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Sebzeli Bruchetta  
İtalyanların Bruchetta ismini verdikleri, 

bizim ise mini pizza olarak tanıdığımız 
küçük ekmek dilimleri, sınavlara hazır-
landığınız günlerde acil lezzet ihtiyacınıza 
cevap verecek hem ekonomik hem pratik 
bir tarif. Tek yapmanız gereken, evdeki 
sebzeleri hızlıca bir gözden geçirmek… 
Eğer sebze yoksa, sadece zeytin, minik 
peynir parçaları ve biraz baharat ve yağ 
bile işinizi görür. 

Yapmanız gereken şu. Kabak, patlıcan, 

domates, patates, biber, havuç gibi, fırına 
girdiğinde lezzetli şekilde pişecek sebzeleri 
küçük küpler şeklinde doğrayın. Derin 
bir kap içinde bu sebzeleri, biraz peynir, 
biraz zeytin dilimi, biraz zeytinyağı ve 
baharat/tuz ile karıştırın. 

Ardından, bir ekmeği dilim dilim doğ-
rayın veya isterseniz, ekmeyi boylamasına 
ikiye ayırabilirsiniz. Ardından bu dilim-
lerin üzerine kaptaki karışımı yerleştirin 
ve sıcak fırına verin. Yaklaşık 15 dakika 

sonra, sebzeler piştiğinde Bruchetta’larınız 
servise hazır. 

Dilerseniz, sebzeler piştikten sonra 
üzerine kaşar rendeleyip 2-3 dakika da-
kika daha pişirebilirsiniz. Hatta size kü-
çük bir hatırlatma yapalım, eğer pişmesi 
gerekmeyen sebzeler kullanırsanız, bru-
chetta’larınızı fırınlamadan bile servis 
edebilirsiniz. Arkadaşlarla ders çalışma 
gecesinin kurtarıcısı olabilecek bu büyük 
potansiyeli küçümsemeyin.

Öğrenciler için pratik yemek tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Yumurtalı kıtır ekmek  
Genişçe bir kaba iki-üç çorba kaşığı galeta 

unu dökün. Dilerseniz bunun içine damak 
tadınıza uygun olacak şekilde baharatlar da 
ekleyebilirsiniz. Buna çıtır harcı diyeceğiz. 
Başka bir kaba da bir yumurta kırın ve eğer 
evde varsa içine bir çorba kaşığı süt döküp 
karıştırın. 

Ekmeklerinizi dilimleyin ve mümkünse 
her dilimi de dörde bölün. Çünkü böylesi 
daha lezzetli olacak. Şimdi ekmek lokma-

larını önce yumurtaya bulayın sonra çıtır 
harcınızın içine atıp her tarafın iyice harçla 
kaplanmasını sağlayın. Son olarak bu ekmek 
dilimini tavadaki kızarmış ayçiçek yağının 
içine atın. Dilerseniz bolca yağı ısıtabilirsiniz 
veya ekonomik olmasını isterseniz, bir tava-
ya 3-4 yemek kaşığı yağ döküp kızdırabilir, 
sonra ekmekleri çevirerek kızartabilirsiniz. 

Ekmeklerin üzeri altın sarısı olduğunda 
çıkarın, yağını süzün. Ağzınızı yakmayacak 

kadar soğumasını bekleyin ve afiyet olsun. 
Kıtır kıtır, yalancı fried chicken görünümüy-
le yumurtalı ekmekleriniz hazır. Aslında 
dünya mutfağında bu tarif “Fransız tostu” 
olarak bilinir, İspanyollar ise “torrijas” diye 
isimlendirir ama bizim anne mutfağında 
ismi yumurtalı ekmektir. Bu tarife bir de 
“çıtır harcı” eklerseniz, işte bu olağanüstü 
lezzetle karşılaşıyorsunuz.  Acil durumlar 
acil çözümler gerektirir. 
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Sebzeli Bruchetta  
İtalyanların Bruchetta ismini verdikleri, 

bizim ise mini pizza olarak tanıdığımız 
küçük ekmek dilimleri, sınavlara hazır-
landığınız günlerde acil lezzet ihtiyacınıza 
cevap verecek hem ekonomik hem pratik 
bir tarif. Tek yapmanız gereken, evdeki 
sebzeleri hızlıca bir gözden geçirmek… 
Eğer sebze yoksa, sadece zeytin, minik 
peynir parçaları ve biraz baharat ve yağ 
bile işinizi görür. 

Yapmanız gereken şu. Kabak, patlıcan, 

domates, patates, biber, havuç gibi, fırına 
girdiğinde lezzetli şekilde pişecek sebzeleri 
küçük küpler şeklinde doğrayın. Derin 
bir kap içinde bu sebzeleri, biraz peynir, 
biraz zeytin dilimi, biraz zeytinyağı ve 
baharat/tuz ile karıştırın. 

Ardından, bir ekmeği dilim dilim doğ-
rayın veya isterseniz, ekmeyi boylamasına 
ikiye ayırabilirsiniz. Ardından bu dilim-
lerin üzerine kaptaki karışımı yerleştirin 
ve sıcak fırına verin. Yaklaşık 15 dakika 

sonra, sebzeler piştiğinde Bruchetta’larınız 
servise hazır. 

Dilerseniz, sebzeler piştikten sonra 
üzerine kaşar rendeleyip 2-3 dakika da-
kika daha pişirebilirsiniz. Hatta size kü-
çük bir hatırlatma yapalım, eğer pişmesi 
gerekmeyen sebzeler kullanırsanız, bru-
chetta’larınızı fırınlamadan bile servis 
edebilirsiniz. Arkadaşlarla ders çalışma 
gecesinin kurtarıcısı olabilecek bu büyük 
potansiyeli küçümsemeyin.

Öğrenciler için pratik yemek tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

| 49



Soğanlı sebze çorbası  
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 sevdiği 

bu tarif, soğuk kış günlerinde Fransız çift-
çilerin 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.
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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 
devam edin. 

Servis etmeden önce dilerseniz, üzerine 
erimiş tereyağı dökerek ayrıca lezzetlen-
direbilirsiniz.
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İnsansız hava araçlarının kullanım alanları artıyor. Sağlık, 
kargolama, haritalama, güvenlik ve tarım dahil birçok alanda 

kullanılan bu gibi araçlar, insan hayatını büyük ölçüde 
kolaylaştırıyor. Tabii bunlara fotoğrafçılığını da eklemezsek 
olmaz. Zira drone fotoğrafçılığı 2022 yılı itibariyle fazlasıyla 

popüler ve bizlere farklı perspektifl erden çekim imkanı 
vererek harika açılardan görseller sunuyor. Biz de siz değerli 

MediaTrend takipçilerimiz için son yıllarda popülaritesini 
sürekli artıran bu alanı derinlemesine inceledik.

HER AÇIYI GÖRMEK İSTEYENLERE   
DRONE FOTOĞRAFÇILIĞI
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D
ünyanın en çarpıcı ( bazen ula-
şılması zor) yerlerinin havadan 
görüntülerini yakalamak artık hiç 
zor değil. Kısacası dronelar saye-

sinde son dönemdeki en çılgın fotoğrafçılık 
ürünlerinden birisi hayatımıza girdi ve bu 
cihazlarla uçsuk bucaksız yerlerin fotoğ-
raflarını çekme imkanına sahip oluyoruz. 
Temelde uzaktan kumandalı bir oyuncak 
işlevi gördüğünü ve kullanıcılarını son 
derece eğlendirdiğini belirtelim. 

Dronelara olan ilgi arttıkça ürün çeşit-
liliği de arttı ve bununla beraber fiyatlar 
daha ulaşılabilir bir seviyeye geldi. Bu da 
havada fotoğraf çekmeyi her zamankinden 
daha kolay hale getirdi. Ancak bu işi bir 
meslek haline getirecekseniz izlemeniz 
gereken birçok adım mevcut. Bunun aksi 
şekilde hobi olarak yapacaksanız da bir-
kaç kritik detaya dikkat ederek bu hava 
araçları ile fantastik fotoğraflar çekmeye 
başlayabilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi drone çe-
şitliliği son yıllarda fazlasıyla arttı. Burada 
profesyonel bir meslek veya hobi olarak 
yapacağınız bir drone seçimi oldukça 
önemli. Öte yandan aralarından seçim 
yapabileceğiniz en yaygın iki drone çeşidi 

bulunuyor: yerleşik kameraya sahip olan-
lar veya sonradan kamera eklenebilenler.

Dahili kameralı dronelar son yıllarda 
daha da yetenekli hale gelse de henüz 
tam anlamıyla yüksek çözünürlüklere 
sahip diyemeyiz. Zira böyle bir model 
tercih edecekseniz fotoğrafın kalitesin-
den ödün vermeniz gerekebilir. Diğer 
taraftan GoPro gibi kendi kameranızı 
ekleme imkanı sunan modeller de tercih 
edilebiliyor. Ancak iki halde de ilk etapta 
droneların nasıl kullanıldığını öğrenmiş 
olmanız gerekiyor.

Dikkate alınması gereken bir diğer detay 
bu araçları kullanabilme yeteneğidir. Yeni 
başlayan drone fotoğrafçıları için daha 
sağlam, daha hafif ve daha ucuz dronelar 
mevcuttur. Bu gibi araçlar daha düşük 
özelliklere sahip oldukları için daha ağır 
ve daha gelişmiş dronelar kadar pahalı 
değiller. Kısacası ilk etapta yeteneğinize 
uygun bir drone tercih edin. Bu işte us-
talaştığınızı hissettiğiniz andan itibaren 
daha ağır ve üst düzey özelliklere sahip 
modellere yönelebilirsiniz.

Tabii drone satın alındığında tüm olay 
bitmiyor ve hemen fotoğraf çekimlerine 
başlama gibi bir durum söz konusu değil. 

Zira ülkemiz dahil tüm dünyada bu araç-
larla ilgili düzenlemeler mevcut. 

Drone sahibiyseniz Türkiye’de muha-
tap olacağınız kurum SHGM yani Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü. Eğer 500 
gramdan daha ağır bir Drone sahibi ise-
niz satın aldığınız bu cihazı mutlaka 
SHGM’nin sistemine kayıt ettirmeniz 
gerekiyor. Sistemde 500 gram – 4 kg, 4 
kg -25 kg, 25 kg-150 kg ve 150 kg üstü 
olmak üzere 4 farklı kategori bulunuyor. 
Elinizdeki Drone’un kalkış ağırlığına göre 
bu sınıflandırma kategorilerinden birine 
kayıt ettirmeniz gerekiyor.

Bunun yanı sıra gerekli kayıt işlemlerini 
gerçekleştirseniz bile droneları istediğiniz 
yerlerde uçaramayacağınızı belirtelim. Bu 
noktada bazı bölgeler izinlere tabi. Yani 
drone SHGM’de kayıtlı bile olsa izinsiz bi 
alanda uçuş yapmanız durumunda ceza-
larla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle uçuş 
yapacağınız bölgede bu tür yasakların 
olup olmadığını önceden araştırmanız 
önemli. Eğer böyle bir durum söz ko-
nusuysa uçuş öncesi ilgili makamlardan 
izin alınması gerekebilir. Bu detaylardan 
sonra fantastik fotoğraflar için tüm iş size 
ve hayal gücünüze kalıyor. 
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 Her fotoğraf tutkununun sahip olması gereken aksesuarlar | OBJEKTİF

Profesyonel anlamda ya da hobi olarak bir 
fotoğrafçılık, birçok kişi için adeta bir tutku. 
Fotoğraf tutkunları için gerekli olan ekipman ilk 
bakışta iyi bir fotoğraf makinesi gibi dursa da 
aslında gerçekleştirilen eylem tamamen bir takım 
ürünü. Fotoğraf makinesini bir tarafa bırakırsak 
gerek yeni başlayanlar, gerekse profesyonel 
anlamda belirli bir seviyeye ulaşmış kişiler için 
olmazsa olmaz bazı fotoğrafçılık ekipmanları 
bulunuyor.

HER FOTOĞRAF 
TUTKUNUNUN SAHİP 
OLMASI GEREKEN 
AKSESUARLAR

Fotoğraf çantası
İlk adım olarak elbette tüm ekipmanları bir 

arada tutabileceğiniz bir sağlam bir fotoğraf 
çantasınız olmalı. Sıradan bir sırt çantasını kulla-
nan birçok kişi olsa da günümüzde ekipmanlara 
verilen fiyatları düşünürsek kırılmaların önüne 
geçmek için uygun bir çanta oldukça önemli.
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Yedek Batarya
Son dönemde bataryaların ka-

pasitesi ve kalitesi giderek arttı. 
Ancak özellikle doğa çekimi gibi 
uzun süreli dış alan çekimlerinde 
yedek batarya bulundurmak, tüm 
çekim keyfinizin yerle bir olma-
sının önüne geçebilir.

Led ışık
Günümüzde üretilen DSLR ve aynasız 

fotoğraf makineleri f laş ışığa sahip. Ancak 
özellikle gece çekimlerinde ek bir ışık bazen 
gerekebiliyor. Öte yandan geniş kapsamlı bir 
ekipmana sahip olduğu düşünüldüğünde gece 
karanlığında kaybolan ürünleri aramak için 
de kullanılabilir.

Öte yandan fotoğrafçılık deneyiminiz art-
tıkça ekstra lensler edinmeye başlıyorsunuz. 
Ek olarak fotoğraf çantanızda bir temizleme 
kitini bulundurmanız oldukça önemli. Ayrıca 
stüdyo çekimleri için şemsiye, ışık ayakları, 
ref lektör gibi ekipmanlar da ilk edinilmesi 
gerekenler arasında yer alıyor.

 Her fotoğraf tutkununun sahip olması gereken aksesuarlar | OBJEKTİF

Tripod
Fotoğraf makineleri her ne ka-

dar elde çekime uygun olarak 
tasarlansa da bazı çekimlerde tri-
poda ihtiyaç duyuluyor. Özellikle 
gece çekimleri ve uzun pozlama-
larda fotoğraf makinesinin sabit 
kalması oldukça önemli. Elbette 
kaliteli bir fotoğraf makinesine 
sahipseniz kaliteli bir tripoda 
sahip olmalısınız. Öyle ki bu ekip-
mana yüksek ücretli bir fotoğraf 
makinesini emanet ediyorsunuz.

SD kartlar
Fotoğraf makineleri geliştikçe 

kaydedilen fotoğraf ve videoların 
boyutları da bir o kadar artış gös-
teriyor. Hal böyle olunca çekim 
esnasında kayıt için poz sınırını 
arttırmak için gerekli büyüklükte 
bir SD kart ihtiyacınızı görecektir. 
Ancak çok büyük boyutlu bir tane 
almak yerine işinizi görecek 2 adet 
orta boyutlarda SD kart almak 
olası riskleri azaltabilir.

OBJEKTİF |  Her fotoğraf tutkununun sahip olması gereken aksesuarlar

| www.mediamarkt.com.tr58



Yedek Batarya
Son dönemde bataryaların ka-

pasitesi ve kalitesi giderek arttı. 
Ancak özellikle doğa çekimi gibi 
uzun süreli dış alan çekimlerinde 
yedek batarya bulundurmak, tüm 
çekim keyfinizin yerle bir olma-
sının önüne geçebilir.

Led ışık
Günümüzde üretilen DSLR ve aynasız 

fotoğraf makineleri f laş ışığa sahip. Ancak 
özellikle gece çekimlerinde ek bir ışık bazen 
gerekebiliyor. Öte yandan geniş kapsamlı bir 
ekipmana sahip olduğu düşünüldüğünde gece 
karanlığında kaybolan ürünleri aramak için 
de kullanılabilir.

Öte yandan fotoğrafçılık deneyiminiz art-
tıkça ekstra lensler edinmeye başlıyorsunuz. 
Ek olarak fotoğraf çantanızda bir temizleme 
kitini bulundurmanız oldukça önemli. Ayrıca 
stüdyo çekimleri için şemsiye, ışık ayakları, 
ref lektör gibi ekipmanlar da ilk edinilmesi 
gerekenler arasında yer alıyor.
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TCL 50C725GTV                   
Sizin de 2022 Dünya Kupası’nın tadını çıkarmak, 

film ve dizi keyfini sonuna kadar yaşamak için 
bir televizyon alma düşünceniz varsa, TCL’in 

50C725GTV modeline göz atabilirsiniz. 50 inç 
büyüklüğündeki ürün, 4K çözünürlüğe ve 

HDR10 desteğine sahip. 

Dünya Kupası keyfi nizi artıracak TV’ler | SES VE GÖRÜNTÜ

Dünya Kupası’nın başlamasıyla beraber evlerdeki 
televizyonların önemi tekrar arttı. Dünyada TV izlenme 
oranlarının değişmesiyle birlikte geliştirilen televizyonlarda 
kullanılan teknolojiler de çeşitlendi. Televizyon, en yalın hali ile 
kayıt altına almış görüntüyü, ışık ve ses olarak aktaran cihazlar 
olarak tanımlanıyor olsa uzun yıllardır farklı ses ve görüntü 
teknolojilerinin eklenmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı.

DÜNYA KUPASI KEYFİNİZİ 
ARTIRACAK TV’LER

SES VE GÖRÜNTÜ | Dünya Kupası keyfi nizi artıracak TV’ler
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T
elevizyonlar temelde plazma, LCD, 
LED, OLED, QLED ve Mini LED 
gibi farklı türlerde ışık yapılarına 
sahip. Bu sayede sundukları gö-

rüntü deneyimi de farklı oluyor. Özellikle 
Samsung’un başını çektiği TV tarafında, 
Sony, LG, Panasonic gibi farklı isimler de 

bu rekabete eşlik ediyor. Bu yazıda sizler 
için Dünya Kupası keyfini daha iyi çıkar-
tabileceğiniz TV’ler önereceğiz. 

Ancak söylemeden geçmeyelim bu yıl 
Dünya Kupası’nın resmi televizyonu Toshiba 
imzalı Z770 MiniLED TV oldu. Televizyon 
bu turnuva için resmi olarak tasarlanmış. 

Toshiba Z770 MiniLED TV içerisinde 3000 
adet miniLED barındırıyor. 500’den fazla 
nokta matris ışık bölümünü kontrol edebi-
liyor. Böylece daha yüksek kaliteli ve derin 
renkler elde edilebiliyor. Ekran DCI-P3 renk 
gamının yüzde 95’ini kapsarken Delta oranı 
da 1’e yakın.

SONY BRAVIA KD75X81K 75” 
189 Ekran Uydu Alıcılı Smart 
4K Ultra HD LED TV
Surround ses sistemine sahip ve gerçekçi 

parlaklık ile gölge ayrıntıları için LED bölgele-
ri bağımsız olarak aydınlatılır veya karartılır. 
4K HDR İşlemci X1’in çarpıcı gerçekliğine 
ek olarak televizyonda 4K X-Reality PRO ile 
tüm içerikleri yükselterek 4K’ye yaklaştırmak 
mümkün. Sürükleyici bir deneyim için gö-
rüntüyle uyumlu ses sunan televizyon maç 
keyfinizi düşürmeden izleme yapmanıza 
olanak sağlıyor. 

Samsung Crystal 55AU7000 
55” 139 Ekran 4K Ultra HD 
Smart LED TV
Samsung’un da belirttiği gibi gerçek ha-

yattaki gibi canlı görüntüler için hassas 
tonlara sahip renkler sunar. Net görüntüler 
için akıcı hareketler sunduğu için maçları 
izlemek oldukça keyifli. Ayrıca İnternet’e 
bağlanabilir ve sanal klavye aracılığıyla pek 
çok sosyal medya sitesi ile Youtube ve Skype 
gibi uygulamalara giriş yapabilirsiniz. 3D 
seçeneği, USB ve HDMI girişleri aracılığıyla 
film ve video da oynatabilirsiniz. 

PHILIPS 55PUS8007 55”
139 Ekran Uydu Alıcılı Smart 
3 Taraflı Ambilight 4K Ultra 
HD LED TV
Televizyon tarafında deneyimli bir 

marka olan Philips, Ambilight 3, 4K Ultra 
HD HDR teknolojilerini bünyesinde top-
luyor. Öte yandan özellikle Dolby vision 
atmos desteği sunan cihaz aynı zamanda 
AndroidTV desteği de bulunan televiz-
yonun HD, Full HD, 4K UHD, 8K UHD 
gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözünürlük 
sunan versiyonları var.

SES VE GÖRÜNTÜ | Dünya Kupası keyfi nizi artıracak TV’ler
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Evde sinema keyfi  sürmek, özellikle 
pandemi ve  sonrasında oldukça popüler 
hale geldi. Oyun ve fi lm teknolojisinin 
gelişmesiyle birlikte artan ses kalitesini 
en iyi şekilde yaşayabilmek için kaliteli 
bir ses sistemine sahip olmanız gerekir. 
MediaMarkt’ta bulabileceğiniz en iyi ses 
sistemlerini derledik.

JBL Go 2 Bluetooth Hoparlör
İlgilendiğiniz ses sistemi her yere 
götürebileceğiniz cinsten ise JBL 

Go 2 Bluetooth hoparlör tam 
da size göre bir ürün. Beş saate 
kadar aralıksız müzik deneyimi 

sunan ürün, Bluetooth 4.1’in yanı 
sıra kablolu ses bağlanıtısında da 

kullanıcılarına sunuyor. 

Evde sinema keyfi nizi arttıracak en iyi ses sistemleri | SES VE GÖRÜNTÜ

EVDE SİNEMA KEYFİNİZİ 
ARTTIRACAK EN İYİ 

SES SİSTEMLERİ

SES VE GÖRÜNTÜ | Evde sinema keyfi nizi arttıracak en iyi ses sistemleri
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SONY HTA7000 7.1.2 Kanal Dolby Atmos®/ DTS:X® Soundbar
Ses sistemleri dendiğinde Sony’nin en önemli modelleri 

arasında yer alan SONY HTA7000, 
7.1.2 kanal sayısına sayısına sahip. Öyle ki ürün Dolby 

Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD gibi oynatma 
formatlarını destekliyor. Optik ses girişi, Analog ses 
girişi bağlantılarına sahip ses sistemi 

Gece Modu, İnsan Sesi Modu, Immersive Audio En-
hancer gibi özel nitelikleri de barındırıyor.

Ürün Tipi: Soundbar 
Toplam Güç: 500 W 
Sinyal iletimi: Kablosuz 
Oynatma Formatları: Dolby Digital, Dolby Digital 

plus, Dolby TrueHD 
Kanal sayısı: 7.1.2 
Derin Bas Hoparlör: Entegre 
Kablosuz subwoofer: Hayır

LOGITECH Z906 500 W 5.1 Surround Ses Hoparlör
Listemizin sonunda fiyat per-

formans ürünü yer alıyor. 5+1 sur-
round ses sistemiyle karşımıza 
gelen LOGITECH Z906, kulla-
nıcıları tarafından da beğeniyle 
karşılanıyor. 6 adet kolon ile kar-
şımıza çıkan ürün, 2x optik ses 
girişine sahip.

Ürün Tipi: Surround Hoparlör 
Kolon Sistemi: 5+1 
Kolon Sayısı: 6 
Arama yük kapasitesi 

(maksimum): 500 W 
Kapasite Uydu: 134 W 
Merkez Hoparlör Gücü: 134 W 
Subwoofer Gücü: 330 W

SAMSUNG HW-Q990B 11.1 Kanal 656W Soundbar
Teknoloji dünyasının her alanında önemli işlere 

imza atan Samsung, bu alanda da önemli bir ürünle 
kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 11.1 kanal sayısına 
sahip olan ürün, HDMI ve Optik bağlantılarına sa-
hip. Kablolu ve Kablosuz olarak sinyal iletimi yapan 
ses sistemi kutusunda Soundbar, Subwoofer, uzaktan 
kumanda barındırıyor.

Ürün Tipi: Soundbar 
Toplam Güç: 656 W 
Sinyal iletimi: Kablolu ve Kablosuz 
Kanal sayısı: 11.1 
Kolon Sayısı: 22 
Derin Bas Hoparlör: Kablosuz 
Kablosuz subwoofer: Evet 

Evde sinema keyfi nizi arttıracak en iyi ses sistemleri | SES VE GÖRÜNTÜ

JBL BAR 9.1 Dolby Atmos Bluetooth Soundbar
Listemize en iyi sistemler-

den biriyle başlayalım. Dol-
by Atmos ses teknolojisinin 
en önemli ürünlerinden JBL 
BAR 9.1 Dolby Atmos Blueto-
oth Soundbar, 9 adet kolonuyla 
kullanıcılarını karşılıyor. 820 
W değerinde güce sahip ürün 
Soundbar, hoparlör, subwoofer, 

kumanda, HDMI kablo, garanti 
kartı içerikleriyle geliyor

Ürün Tipi: Soundbar 
Toplam Güç: 820 W 
Sinyal iletimi: Kablosuz 
Kolon Sayısı: 9 
Kablosuz subwoofer: Evet 
Subwoofer Gücü: 300 W

LG S95QR 9.1 Kanal 
810W Soundbar
Soundbar ürünlerimizden bir di-

ğeri de LG teknolojisinden geliyor. 
Kablolu ve Kablosuz olarak sinyal 
iletimi yapabilen LG S95QR Flac, 
wav, aac, ogg, mp3 formatlarını 
da destekliyor. 9.1 kanal sayısına 
sahip olan ürün 4 adet kolona sahip 
olacak şekilde tasarlanmış.

Ürün Tipi: Soundbar 
Toplam Güç: 810 W 
Sinyal iletimi: Kablolu ve Kablosuz 
Oynatma Formatları: Flac, wav, aac, ogg, mp3 
Kanal sayısı: 9.1 
Kolon Sayısı: 4 
Kablosuz subwoofer: Evet 

SES VE GÖRÜNTÜ | Evde sinema keyfi nizi arttıracak en iyi ses sistemleri
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macOS Ventura çıktı | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Uzun bir süredir beklenen yeni 
yazılım güncellemeleri sonunda 
kullanıcılara ulaştı. Apple, iOS 
16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1 
ve tvOS 16.1 ile birlikte Mac 
bilgisayarların yeni işletim sistemi 
macOS Ventura (macOS 13) 
sürümünü yayınladı.

macOS 
VENTURA 
ÇIKTI

BİLGİSAYAR DÜNYASI | macOS Ventura çıktı
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M
acOS Ventura (veya macOS 13) birkaç yeni 
özellikle birlikte yayınlandı. İşletim sisteminin 
bir sonraki sürümü, iPhone ve Mac arasındaki 
süreklilik özelliklerini geliştiriyor, böylece bir 

iPhone artık bir bilgisayar web kamerası olarak kullanı-
labiliyor. Başka bir yeni süreklilik özelliği, bir FaceTime 
aramasını iPhone’dan Mac’e veya tam tersi şekilde aktar-
manıza olanak tanıyacak. 

Arama özelliği şimdi daha isabetli ve eksiksiz sonuçlar 
veriyor,

siz yazmaya başlamadan önce öneriler sunuyor. Gelişmiş 
görüntü araması ise Doğrudan Spotlight üzerinden Fo-
toğraflar, Mesajlar, Notlar ve Finder’daki görselleri bulun.

Daha zengin arama sonuçlarıyla kişiler, albümler, mü-
zisyenler, filmler, TV programları, oyuncular, spor ve iş 
dünyası gibi konularda ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere 
tek bir yerden erişebiliyorsunuz. Boşluk çubuğuna basarak, 
Göz At özelliğiyle dosyalarınızın büyük ve kaydırılabilir 
önizlemelerini görebiliyorsunuz.

Paylaşılan Sekme Grupları özelliği ile doğrudan Safa-
ri’den sekmeleri ve yer işaretlerini paylaşın, mesaj gönde-
rin ve FaceTime görüşmesi başlatın. İster sevdiklerinizle 
çıkacağınız seyahati planlayın ister koltuk alışverişi yapın, 
tüm sekmelerinizi tek bir yerden paylaşmanız mümkün. 
Ve sekme paylaştığınız kişiler de görmenizi istedikleri 
sekmeleri ekleyebiliyorlar.

İOS 16 ile gelen bir özellik olan yeni gönderdiğiniz bir 
mesajı düzenleyebiliyor veya kısa süre önce gönderdiğiniz 
bir mesajı tamamen geri alabiliyorsunuz. Ayrıca anında 
yanıt veremediğiniz ve sonradan geri dönmek istediğiniz 
mesajları okunmadı olarak işaretleyebiliyorsunuz.

Ayrıca Mesajlar uygulamasında SharePlay özelliği ile 
uygulamada arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak video 
izleyin veya yeni bir şarkı dinleyin, bu sırada paylaştığınız 
içerik hakkında sohbet edebiliyorsunuz.. 

iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi özelliği fotoğraf ve 
videoları beş diğer kişiyle kolayca paylaşabiliyorsunuz. 
Böylece herkes aile koleksiyonuna katkıda bulunabiliyor 
ve anılarınız daha canlı hale geliyor. iCloud Paylaşılan 
Fotoğraf Arşivi, ailenizle anılarınızı tek bir yerde toplu-
yor. Fotoğrafları çeken veya düzenleyen kim olursa olsun 
herkes dilediği zaman bu anıların tadını çıkarabiliyor.

Klasikleşen tasarım yerini: Sistem Ayarları’ndaki yeni 
kenar çubuğu tasarımı, iPhone ve iPad kullanıcılarına çok 
tanıdık gelecek. Bu tasarımla, aradığınız ayarları bulmak 
ve Mac’inizi yapılandırmak şimdi her zamankinden de 
kolay oluyor.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | macOS Ventura çıktı
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WINDOWS’U 
DAHA İŞLEVSEL 

YAPACAK YARDIMCI 
ÜCRETSİZ PROGRAMLAR

Bilgisayar kullanıcıları sistemlerini çok 
daha işlevsel bir hale getirebilmek için bazı 

programlardan faydalanırlar. Bunlar bazen basit 
bir internet tarayıcısı, bazen güncellemeleri 

kolayca yapmamızı sağlayan uygulamalar, bazen 
de dosyaları kategorize etmemizi sağlayan ofi s 

programları olabilir. İşte bizim önerilerimiz...

Windows’u daha işlevsel yapacak yardımcı ücretsiz programlar | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Windows’u daha işlevsel yapacak yardımcı ücretsiz programlar
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Audacity
Audacity neredeyse tüm plat-

formlarda sorunsuz çalışan ve 
kullanması oldukça kolay bir 
program. İlk bakışta basit bir 
ses kay ıt uygulaması 
gibi gözükse de Win-
dows’un sunama-
dığı profesyonel 
düzenlemeleri 
yapabilirsiniz.

7-zip - WinRAR
Windows kullanıcılarının birçoğu format attıktan 

sonra ilk olarak 7-zip’i veya WinRAR’ı yüklüyor. Bu 
sıkıştırma programlarını genelde mevcut dosyalarımızın 
hacmini küçültmek için değil, internetten indirdiğimiz 
dosyalara erişebilmek için kullanıyoruz. Fakat oldukça 
işlevsel olduklarını söyleyebiliriz.

CCleaner
Bilgisayarınızın performansının azaldığını 

ve temizlenerek rahatlaması gerektiğini dü-
şünüyorsanız CCleaner aradığınız program 
olabilir. Gereksiz yer kaplayan dosyaları ve 
sisteminize ağırlık yapan unsurları aradan 
çıkarma konusunda oldukça başarılı olduğu-
nu belirtelim.

Windows’u daha işlevsel yapacak yardımcı ücretsiz programlar | BİLGİSAYAR DÜNYASI

İnternet tarayıcısı
Windows’un varsayılan 

Microsoft Edge tarayıcısı-
nı sevmiyorsanız çok daha 
iyi alternatifler bulabilirsi-
niz. Dünya genelinde yüzde 
67’lik pazar payıyla en çok 
tercih edilen Google Chrome. 
Fakat Opera’dan Firefox’a 
kadar birçok seçenek mevcut.

VLC Media Player:
VLC Media Player, oldukça sade bir arayüze sahip olduğu için basit bir program 

gibi gözükebilir. Fakat video oynatma konusunda en iyiler arasında yer alıyor. Özel-
likle altyazılı dizi ve film izlemeyi sevenlerin denemesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca 
çok sayıda formatı da desteklediği için tercih nedeni olabilir.
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olabilir. Gereksiz yer kaplayan dosyaları ve 
sisteminize ağırlık yapan unsurları aradan 
çıkarma konusunda oldukça başarılı olduğu-
nu belirtelim.

Windows’u daha işlevsel yapacak yardımcı ücretsiz programlar | BİLGİSAYAR DÜNYASI

| 75



Samsung M7 monitör  
İyi bir monitör, kusursuz oyun deneyimi 
için oldukça önemlidir. Samsung M7 ise 

4K’nın görüntü kalitesini, akıllı özellikler ve 
oyunlar ile buluşturuyor. 43 inç boyutundaki 

cihaz, 60Hz tazeleme hızına 4ms gibi 
oldukça düşük bir gecikme süresine sahip. 

FIFA serisi nasıl doğdu? | EĞLENCE DÜNYASI

FIFA SERİSİ 
NASIL DOĞDU?
Futbol simulasyonu denince akla gelen ilk gelen serilerden 
birisi olan FIFA, maalesef önümüzdeki yıldan itibaren önemli bir 
kimlik değişimi yaşayacak. 1993’ten bu yana her sene aralıksız 
oyuncuların beğenisine sunulan seri, 2023’ten itibaren EA 
Sports Football Champions adını alacak. Bu değişimin nedeni 
ise EA ve futbolun küresel yönetim organı FIFA arasındaki 
anlaşmazlıklar diyebiliriz. Biz de 30 yıl süren bu ortaklığın sona 
ermesinin ardından siz değerli MediaTrend okuyucularımız için 
FIFA serisinin nasıl doğduğuna bir göz attık.

EĞLENCE DÜNYASI | FIFA serisi nasıl doğdu?

| www.mediamarkt.com.tr76
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F
IFA ya da diğer ülkelerde bilinen 
isimiyle FIFA futbol, Electronic 
Arts’ın bir kolu olan EA Sports 
tarafından 1993’ten bu yana yıllık 

çıkarılan futbol oyunu. 1980’lere dam-
gasını vuran Sensible Soccer, Kick Off, 
Matchday Soccer’ın geliştirilmiş versiyonu 
olarak EA tarafından çıkarılan seri, daha 
sonra dalında bir numara oldu ve Madden 
NFL’den sonra en çok satan spor oyunu 
unvanını kazandı.

Guinness Dünya Rekorları’nda dünyanın 
en çok satan spor oyunu serisi olarak yerini 
alan FIFA serisi, 12 Temmuz 2023’te EA 
ve FIFA’nın ortaklığının 30 yıllık ortaklı-
ğının sona ermesiyle kimlik değişikliğine 
gidecek. EA, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi 2023 yılından itibaren seriye EA 
Sports Football Champions adıyla devam 

edecek. FIFA da yeni bir geliştiriciyle an-
laşarak yeni bir futbol oyunu çıkaracak. 
Bu noktada tek bir ortaklığın bitmesiyle 
iki yapımın geleceğini belirtelim.

FIFA serisinin nasıl doğduğuna göz 
atacak olursak EA, FIFA’dan lisans alarak 
serinin ilk oyununu 1993’ün sonuna doğru 
FIFA International Soccer 1994 ismiyle 
piyasaya sürdü. Kuş bakışı ve kenar bakış 
açılarıyla oynanan oyun çok beğenildi ve 
büyük bir hayran kitlesi elde etti.

EA ve FIFA yapımla ilgili gelen olumlu 
geri dönüşlerin ardından serinin devam 
oyunu üzerinde çalışmalara başladı ve 
kulüp takımlarıyla oynama imkanı su-
nan FIFA 95’i oyuncuların beğenisine 
sundu. Serinin asıl atılım yaptığı oyun ise 
bir yıl sonra çıkan FIFA 96 oldu. Zira bu 
yapımda ilk kez FIFPro lisansıyla gerçek 

oyuncu isimleri kullanıldı ve aynı zamanda 
PlayStation, PC, 32X, Sega Saturn konsol-
larında “Virtual Stadium” motoruyla, 3D 
oyuncular ve 2D stadyum, satışa sunuldu.

FIFA 97 ve FIFA 98: Road to World Cup 
da aynı maç motoruna odaklanılarak 
satışa sunuldu ve oyunlara mouse modu 
birçok özellik dahil edildi. Bu da FIFA 
serisinin ayrı bir avantajı oldu demek 
mümkün. Hatta aylar sonra World Cup 
98 adıyla EA’nın ilk lisanslı turnuva oyunu 
da satışa sunuldu.

Oyun dünyasına adeta damga vuran FIFA 
serisinin doğuşu tam da böyle oldu. Hatta 
serinin önemli başarılara imza atmasının 
ardından Konami’den şimdilerde eFoot-
ball olarak bilinen Winning Eleven (PES) 
hamlesi geldi. İkilinin arasındaki rekabet 
de en çok oyunculara yaradı diyebiliriz.

EĞLENCE DÜNYASI | FIFA serisi nasıl doğdu?
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God of War serininin uzun zamandır 
beklenen yeni oyunu Ragnarök nihayet 

oyuncularla buluşuyor. Birkaç gün 
önce son fragmanı yayınlanan yapım 9 

Kasım’da tüm dünyada erişime açılacak. 
Tabii 799 TL’lik fi yatı ile ön sipariş veren 

oyuncular 2 Kasım’da ön yükleme 
yapabilecek. Peki bizi neler bekliyor?

BEKLEYİŞ SONA ERDİ! 

God of War: Ragnarök | EĞLENCE DÜNYASIEĞLENCE DÜNYASI | God of War: Ragnarök 

| www.mediamarkt.com.tr80
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P
layStation özel oyunları arasında 
en çok ilgi gören God of War, 2018 
yılında ilk çık çıktığı günden itiba-
ren satış rekorları kırdı. Yayıncılar 

ise gece-gündüz demeden oyunun sonunu 
görene kadar canlı yayını kapatmadılar. 

Hatta o kadar sevildi ki Read Dead Re-
demption 2 ve Assassin’s Creed Odyssey 
gibi birçok değerli rakibini geride bıraka-
rak yılın en iyi oyunu seçildi. Dolayısıyla 
bir sonraki oyuna olan bu büyük ilginin 
nedenini anlamak çok da zor değil.

Serinin hayranlarının gün sayarak bek-
lediği God of War: Ragnarök ise nihayet 
geldi. Bu sefer biz değil, felaketler ayağı-
mıza geliyor. Oyun içerisinde Thor’dan 
Odin’e kadar birçok karakteri görmeyi 
bekliyoruz. Tabii beraberinde getireceği 

maceraları da. 
Konsollarda yaklaşık olarak 100 GB 

yer kaplaması beklenen bu yapıma PC 
oyuncuları en erken 2023 son çeyrekte 
erişebilecek. Dolayısıyla beklemek iste-
miyorsanız en yakın MediaMarkt mağa-
zasını ziyaret ederek veya internet sitesi 
üzerinden PlayStation 4, PlayStation 4 
Pro, PlayStation 5 ve de oyunun diskli 
sürümünü satın alabilirsiniz. 

Santa Monica Studio’dan son sözler
Fimbulvetr bastırıyor. Kratos ve Atreus, 

cevap arayışında Dokuz Diyarın dokuzunu 
da keşfe koyulmuşken Aesir kuvvetleri, 
kehanete göre dünyanın sonunu getirecek 
savaşa hazırlanmakta. Baş döndürücü 
güzellikteki mitolojik topraklarda, ca-
navarlardan Kuzey Tanrılarına pek çok 

korkunç düşmanla yüzleşecekler. 
Ragnarök tehdidi giderek yaklaşmak-

ta. Kratos ve Atreus, kendi huzurları ve 
diyarların huzuru arasında bir seçim 
yapmak durumunda. Atreus, “Loki” ke-
hanetini anlamak ve Ragnarök’teki rolünü 
keşfetmek adına irfan peşinde koşuyor, 
Kratos ise geçmişin yükünü sırtından 
atıp Atreus’a babalık yapabilmek ile eski 
hatalarını tekrarlama korkusunun esiri 
olmak ikileminde.

Leviathan Baltası, Kaosun Kılıçları ve 
Muhafız Kalkanı, hem Kratos hem de At-
reus için bir dizi yeni kabiliyetle birlikte 
geri dönüyor. Ailesini korumak adına 
Dokuz Diyar’ı arşınlayacağı bu serüven-
de Kratos’un Spartalı hünerleri tanrılar 
ve canavarlarca sonuna kadar sınanacak.

EĞLENCE DÜNYASI | God of War: Ragnarök 

| www.mediamarkt.com.tr82
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