
T E K N O L O J İ K  Y A Ş A M  D E R G İ S İ ARALIK 2022

MEDIAMARKT TARAFINDAN
SİZİN İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

Bir  yayınıdır.

AYRICA
Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar ‹‹

Üretkenliğinizi artıracak Windows 11 özellikleri ‹‹
2022 yılına damgasını vuran Android telefonlar ‹‹

Sinema dünyasının gotik yönetmeni: Tim Burton ‹‹
Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz? ‹‹

Gökyüzünü keşfetmek isteyenlere: Astrofotografi için ipuçları ‹‹
Yılbaşı gecesi kahkahalarla güleceğiniz eskimeyen sit-com dizileri ‹‹

YILBAŞI HEDİYELERİ 
Mediatrend ailesi olarak Aralık sayımızı 
Yılbaşı hediyelerine ayırdık. Pek çok kişinin 
kafasının karışık olduğu bu sayımızda; 
sevdiklerinize alabileceğiniz hediyeleri, 
hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri ve 
birbirinden eğlenceli aktiviteleri anlattık.

/mediamarktturkiye

/mediatrend

/mediatrend



A
ralık ayı geldi çattı ve 2022’yi neredeyse geride 
bıraktık. Yepyeni bir yıla doğru adım atmanın ve 
koca bir seneye veda etmenin heyecanını siz de-
ğerli Mediatrend okurları ile paylaşıyoruz! Yılbaşı 

teması ile karşınıza çıktığımız bu sayımızda; sevdikleri-
nize alabileceğiniz hediyeleri, hayatınızı kolaylaştıracak 
teknolojileri ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri anlattık.

Mobil Hayat köşemizde, 2021 yılına damgasını vuran akıllı 
telefonları sıraladık. Ayrıca sosyal medyada etkileşiminizi 
artıracak püf noktaları sizlerle paylaştık. Gezi sayfamızda, kış 
turizmini sevenler için sıcacık kaplıcaları bir araya getirdik.

 Mutfakta Yaşam köşemizde ise kış sebzeleriyle hazırlayabile-
ceğiniz üç pratik çorba tarifini sizler için derledik. Evde Yaşam 
köşemizde ise, internetten para kazanmak isteyenler için rehber 
niteliğinde bir yazı hazırladık.

Kış temalı sayımızda, kış fotoğrafçılığında dikkat edilmesi 

gereken konuları sıraladık. Öte yandan gökyüzünü keşfetmek 
isteyenler için astrofotografi fotoğrafçlığı hakkında bilgi vere-
rek Objektif köşemizi çeşitlendirdik. Ses ve Görüntü sayfaları-
mızda ise her ihtiyaca yönelik kulaklık önerilerini seçki haline 
getirdik ve sinema dünyasının gotik yönetmeni Tim Burton’ın 
hayatını anlattık.

Bilgisayar Dünyası köşemizde iki ilgi çekici başlık yer alıyor. 
Bunlardan ilki, bir döneme damgasını vuran yazılımcılar... İkinci 
olarak ise Windows 11 kullanıcıları için verimliliği artıracak 
özellikleri derledik. 

Son olarak eğlence köşemizde ise sizi kahkaha tufanına boğacak 
sit-com dizileri ve Witcher 3’ün yeni nesil grafik güncellemesi 
hakkında bildiklerimizi yazdık.

Çayınız hazırsa, hadi gelin hep beraber yeni sayıya göz atalım…

MediaMarkt Türkiye

YENİ YIL
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KIŞ SOĞUKLARI İÇİN 
SICACIK KAPLICALAR

Termal turizm, Türkiye’nin en güçlü olduğu alanlardan biri. Çok 
önemli kaplıca merkezlerine sahip ülkemize kaplıca ve termal 

turizm için her yıl çok sayıda turist akın ediyor. Kışın soğuk 
atmosferinde insanın iliklerini ısıtan bu fırsatları sizin için inceledik. 

Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar | GEZİGEZİ | Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar
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Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar | GEZİ

İ
şte, Türkiye’de termal turizm için 
tercih edebileceğiniz en güzel tatil 
bölgeleri...

Afyon kaplıcaları
Sucuğu, kaymağı ve zengin mutfağı ile 

ünlü Afyon ayrıca yer altı termal sularıy-
la da oldukça meşhur. Afyon’un termal 
otellerinde konaklarsanız, bir yandan da 
harika lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. 
Ancak Afyon’daki kaplıca sularının, 
Türkiye’nin diğer bölgelerine oranla 
daha yüksek sıcaklıkta olduğunu da 
unutmayın. Suyun sıcaklığına alışmanız 
biraz zaman alabilir. Afyon’daki termal 
suların ise kireçlenme, cilt rahatsızlıkları, 
böbrek hastalıkları ve solunum yolları 
şikayetlerine iyi geldiği vurgulanıyor.

İzmir kaplıcaları
Deniz, kum, güneş tatili ile ün yapan 

Ege’de ayrıca, çok değerli ve zengin 
termal kaynaklara sahip olan İzmir’in 
kaplıcaları da ünlü. Balçova, Çeşme-Ilıca, 
Bademli, Geyiklidağ, Cumalı bölgelerin- 
deki termal otellerde sağlık ve şifa odaklı 
çok güzel bir tatil planlayabilirsiniz.

Bolu kaplıcaları 
Bolu’nun yeşil doğasında saklanan 

kaplıcalar da Yalova gibi termal şifayı 
arayanlar için huzurlu, konforlu, sakin 
ve dinlendirici bir tatil imkanı sunuyor. 
Bölgenin yakınında Kartalkaya kayak 
merkezi de bulunuyor ve dilerseniz, sıcak 
sulardan çıkıp buz gibi kayak merkezinde, 
kış sporlarının keyfini de sürebilirsiniz.

Yalova kaplıcaları
Türkiye’nin en ünlü termal turizm 

merkezi, hiç kuşkusuz Yalova’dır. Bu 
bölgedeki kaplıcalar, şifalı olarak tanım-
lanıyor ve romatizmaya, böbrek hasta-
lıklarına ya da diğer bazı hastalıklara 
karşı alternatif tedavi veya destekleyici 
tedavi olarak tavsiye ediliyor. Yalova’ya 
13 km mesafedeki bölge yemyeşil bir 
doğa içinde yer alıyor. bölgedeki lüks, 
bakımlı ve modern tesisler misafirlerine, 
doğa içinde huzurlu ve konforlu bir tatil 
imkanı sunuyor.

GEZİ | Kış soğukları için sıcacık kaplıcalar
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Oyun telefonu kavramı ilk olarak 2017 yılında karşımıza çıktı. 
Bu telefonların en büyük özelliklerinden birisi ise özel soğutma 

birimleri. İşlemci tarafında genelde Qualcomm’un amiral gemisi 
işlemcisini kullanan bu modeller aynı zamanda RAM tarafında da 

her sene yeni rekorlar kırıyor. Ancak bu modellerin çoğu ne yazı ki 
ülkemizde satılmıyor. Bu anlamda oyun tutkunları için ülkemizde 

satılan ve iyi bir oyun deneyimi sunan modelleri bir araya getirdik.

OYUN TUTKUNLARI İÇİN 
EN İYİ TELEFONLAR

Oyun tutkunları için en iyi telefonlar | MOBİL HAYATMOBİL HAYAT | Oyun tutkunları için en iyi telefonlar
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Xiaomi 12 Pro 
Xiaomi Aralık ayı sonunda yeni amiral gemisi 

serisini tanıttı. Oldukça şık yapıda olan mo-
deller henüz Türkiye’ye gelmedi. Buna karşın 
Xiaomi her dönem amiral gemisi modelleriyle 
Türkiye pazarına giriş yapıyor. 

Oyun performansı anlamında Snapdragon 8 
Gen 1 kullanan telefon, 8/12 GB RAM seçenek-
leri ile ön planda. Özellikle hem depolama hem 
de ön belleğin büyüklüğü oyun performansı 
açısından önemli. Burada Snapdragon 8 Gen 
1 işlemcisinin ısı problemi belki de en kritik 
sorunlardan biri. Xiaomi bu konuda özel bir 
soğutma birimine sahip. Bunu Motorola Edge 
X30 ile ısı karşılaştırmalarında gördük. Yine 
işlemcinin 43 dereceleri görmesi telefonun 
ömrü açısından çok da iyi değil. Ancak bu 
sıcaklıklar için telefonu sonuna kadar zorla-
mak gerekiyor. Ekran tazeleme tarafında da 
Xiaomi 12 Pro, 120 Hz ekran yenileme hızı ile 
oyuncular hitap ediyor. 

Oyun tutkunları için en iyi telefonlar | MOBİL HAYAT

iPhone 13 Pro ve Pro Max
Apple her ne kadar Android rakipleri gibi 

oyun temalı telefonlar üretmiyor. Buna karşın 
üst seviye bir Apple işlemci ve grafik birimi 
performansı ile rakiplerinin her zaman bir 
tık önünde. Her ne kadar iPhone 13 Mini ve 
iPhone 13’te aynı işlemciyi kullansa da grafik 
birimi tarafında Pro modeller ayrılıyor. Bu 
anlamda Pro modellerde kullanılan GPU 5 
çekirdekli. Bu da performans açısından Pro 
modellerini oyun telefonları ile yarışacak bir 
seviyeye çıkarıyor. 

Apple, uzun süredir GPU birimi için özel 
çalışıyor. Qualcomm’un Adreno grafik birimi 
ise ancak Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle bu 
performans değerlerine yaklaştı. Ancak grafik 
performans testlerinde zirve halen iPhone 
13 Pro Max modelinde. Ancak Apple ısınma 
sorunlarını çok yaşamasa oyunlarda pil tüke-
timi açısından halen çok da başarılı değil. Bu 
anlamda iyi bir oyun deneyimi için iPhone 13 
Pro Max, 4352 mAh gücünde piliyle ön plana 
çıkıyor. Yine bu modellerde oyuncular için 
oldukça önemli olan 120 Hz ekran tazeleme 
de olduğunu da hatırlatalım.

Samsung Galaxy S22 Ultra
Hali hazırda henüz tanıtılmamış olsa 

da Şubat ayı başında Samsung yeni ami-
ral gemisi modellerini tanıtacak. Şu an 
için modelin performans değerleri, pil 
boyutu doğrulanmadı. Buna karşın mo-
del hakkında önemli sızıntılar mevcut.  
Burada merak edilen en önemli nokta 
ise Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 
1 arasındaki performans farkı. 

Türkiye’de satılacak modellerde hem 
Exynos hem Qualcomm seçeneği olacağı 

iddiası ise bu tanıtımı daha da heyecan-
landırdı. Exynos 2200, ilk ortaya çıkan 
performans testlerinde A15 Bionic ile ya-
rışacak grafik performanslarına sahipti. 
Ancak son aylarda çıkan spekülasyonlar 
tüm bu olumlu havayı ortadan kaldır-
dı. Buna karşın Note serisinin devamı 
niteliğinde dahili S-Pen ile gelecek S22 
Ultra, AMD destekli yeni grafik birimi 
ile karşımıza çıkacak. 

Işın izleme gibi teknolojileri mobil dün-

yaya getirecek bu GPU’nun nasıl perfor-
mans sergileyeceği ise merak konusu. Bu 
anlamda Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin 
ise Adreno 730 GPU’nun ise A 15 Bionic 
seviyesine yaklaşan bir performansa sa-
hip olduğu biliniyor. Smasung’un da S22 
serisinde bu işlemciyi stabil tutmak için 
özel bir soğutma birimi kullanacağı da 
gelen ilk bilgiler arasında. Her ne kadar 
telefon tanıtılmamış olsa da 120 Hz ekran 
yenileme ile gelmesi sürpriz olmayacak. 

MOBİL HAYAT | Oyun tutkunları için en iyi telefonlar
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Samsung A52 5G 
Oyun performansı açısından Galaxy S21 FE 

çok daha iyi bir işlemciye sahip olsa da Poco X3 
Pro’nun orta üst seviyede en iyi rakibi olması 
açısından A52 5G modeli ön plana çıkıyor. 
Poco X3 Pro her ne kadar 7nm işlemcisinin 3 
Ghz hızıyle ön planda olsa da A52 5G modeli 
778G işlemcisinin 6 nm yapısı ile bu açığı 
kapatıyor. Aynı zamanda Qualcomm G serisi 
işlemciler oyun performansı açısından çok 
daha stabil bir performansa sahip. Snapdragon 
860 oldukça hızlı olsa da hem pil ömrü hem de 
uzun süre kullanımda hafif de olsa ısınmaya 
neden olabiliyor. 

Samsung A52 5G modeli ekran tarafında da 
rakibinin bir tık önünde. AMOLED bir panel 
ile gelen model çok daha parlak renklerle daha 
iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Yine bu ekran 
da 120 Hz ekran yenileme sahip. Bu parlak 
ve tepkisel ekran özellikle FPS tabanlı mobil 
oyunlarda çok daha avantajlı olmanızı sağlıyor. 

Oyun tutkunları için en iyi telefonlar | MOBİL HAYAT

Poco X3 Pro 
Amiral gemisi modeller önemli avantajlara 

sahip olsa da oyun için telefon almak isteyen 
ancak fazla bütçesi olmayanlar için Poco X3 Pro 
önemli seçenekler arasında. Xiaomi’den ayrılan 
marka buna karşın halen Xiaomi ta banlı MIUI 
arayüzünü kullanıyor. Poco X3 Pro, markanın 
orta üst segmentte yer alan ve 2021 yılına damga 
vuran modelleri arasında. 

Oyunculara hitap eden yönü ise 120 Hz ekran 
yenileme ile gelmesi ve Snapdragon 860 işlemcisi. 
Bu işlemci ilginç bir şekilde sadece tabletlerde 
karşımıza çıkıyor. Piyasada başka hiçbir mo-
delde yer almayan işlemci Snapdragon 855 Plus 
işlemcisinin yüksek performanslı hali. 

Bu anlamda 7 nm fabrikasyon sürecinden ge-
çen işlemcinin ana çekirdeği 3 Ghz gibi yüksek 
bir hızda çalışıyor. Bu yüksek hız ise Poco X3 
Pro modelinin daha üst seviyede yer alan 778G 
işlemciler kullanan modellere bile yarışmasını 
sağlıyor. 

MOBİL HAYAT | Oyun tutkunları için en iyi telefonlar
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Samsung Galaxy S22 serisi
Samsung, Galaxy S22 serisinde beklenmedik 2 

hamle yaptı. Bunlardan ilki, tüm pazarlarda kendi 
Exynos serisi yerine Qualcomm’un Snapdragon 
8 Gen 1 işlemcisini kullanışı oldu. İkincisi ise 
Galaxy Note serisini satıştan kaldırarak donanım 
ve tasarımda Galaxy S22 Ultra modelini halef 
olarak belirleyişiydi.

Yani Samsung işlemciden panele, Edge ekran 
tasarımından S Pen’e kadar elinde var olan tüm 
kozları tek seferde oynadı. Bu yüzden Galaxy 
S22 Ultra modeli başta olmak üzere tüm se-
rinin 2022’ye damgasını vurmayı başardığını 
söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S22  
2022 yılına damga vuran telefonlar 
dendiğinde ilk akla gelen modellerden 
biri Samsung Galaxy S22 oluyor. Her 
anlamıyla bir amiral gemisi modeli 
olan telefon, sahip olduğu özellikler ve 
buna rağmen sunduğu fiyat ile dikkat 
çekmeyi başarıyor.  

2022 yılına damgasını vuran Android telefonlar | MOBİL HAYAT

İçinde bulunduğumuz 2022 
yılı her ne kadar pandeminin 
etkilerini hissetmeye devam 
ediyor olsak da akıllı 
telefon dünyası için 
oldukça verimli bir 
dönem oldu. Öyle 
ki yeni markaların 
doğuşuna ve 
yükselişine 
tanıklık ettik. 
Biz de sizler 
için bu seneye 
damgasını 
vuran Android telefonları 
bir araya getirdik.

2022 YILINA 
DAMGASINI VURAN 
ANDROID 
TELEFONLAR

MOBİL HAYAT | 2022 yılına damgasını vuran Android telefonlar
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Samsung Galaxy Z Flip 4/ Z Fold 4 
Android pazarında katlanabilir 

telefonların hacmi giderek artıyor. 
Özellikle Huawei, Honor, Oppo, 
Motorola ve Xiaomi’nin piyasaya 
sürdüğü modellerle bu alandaki 
rekabet de yükselmeye başladı. Ta-
bii satış rakamlarına baktığımızda 
liderlik koltuğunda Samsung’un 
olduğunu görüyoruz.

Fakat Samsung diğer markalardan 
farklı olarak hem dikey hem de yatay 
katlanabilen 2 farklı akıllı telefon 

üretiyor. Bu cihazlarda en iyi kame-
rayı veya en hızlı şarj seçeneklerine 
yer sunmasa da stabil çalışabilen ve 
insanların alışageldiği bir seri ortaya 
koymayı başardı.

Özellikle 200 bin açma- kapama 
sonrasında bile mekanizmalarının 
ilk günkü gibi çalışacağını söylenen 
Flip modeli dayanıklılık konusun-
daki şüpheleri gidermeyi başardı. Bu 
da satış tarafında Samsung’un pazar 
liderliğini sürdürmesini sağladı.

2022 yılına damgasını vuran Android telefonlar | MOBİL HAYAT

Google Pixel 7 Pro
Günümüzde kullandığımız dokunmatik ekranlı akıllı 

telefon pazarı Steve Jobs’ın 2007 yılında ilk nesil iPhone’u 
tanıtışıyla ortaya çıktı. Sonraki birkaç yıl içerisinde Android 
tarafındaki gelişmelerle Galaxy S serisi gibi popüler cihazlar 
ortaya çıkmaya başladı.

Fakat Google’ın kendi akıllı telefonunu yapmaya başlama 
serüveni ilk iPhone’dan tam 9 sene sonra, 2016 yılında ger-
çekleşti. Yani sektöre oldukça geç girenler arasında yer aldı. 
Hatta kendi Tensör işlemcisinin ortaya çıkışı ancak geçen 
yıl mümkün oldu.

2022’deyse pil ömründen ekrana, işlemciden kameraya ve 
yazılıma kadar Samsung’da olduğu gibi elinde var olan tüm 
kozları oynadı. Bunun sonucunda ortaya çıkan Google Pixel 
7 Pro da Android modeller içerisinde en çok göze çarpanlar 
arasında yer aldı.

Motorola Edge 30 Ultra
Hello Moto yazısıyla açılan bir dönemin efsane telefonlarını 

görmeyeli 15 yıl oldu. Fakat uzun zamandır Android pazarında 
kendine yer arayan ancak bir türlü tutunamayan Motorola, 
sonunda insanların dikkatini çekmeyi başardı.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanan 
Motorola Edge 30 Ultra dünyanın 200 Megapiksel kameraya 
sahip ilk akıllı telefonu olarak satışa sunuldu. Ekran tarafında 
144 Hz yenileme hızı sunan OLED panel, bataryada ise 125W 
hızlı şarj desteğine sahip bir pil kullanıldı. Bu cihaz pazarın 
öncüleri arasında yer almayı başardığını söyleyebiliriz.

MOBİL HAYAT | 2022 yılına damgasını vuran Android telefonlar
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Sevdiklerinizi mutlu edecek teknolojik yılbaşı hediyeleri | YENİ YIL

Covid-19 pandemisi, son birkaç yılbaşımı planlarına 
gölge düşürdü. Ancak 2022 itibariyle salgın, ülkemizde 
ve dünyada etkisini yitirdi. Durum böyle olunca hızla 
yaklaşan yılbaşı için planlar yapılmaya başlandı bile. 

SEVDİKLERİNİZİ 
MUTLU EDECEK 
TEKNOLOJİK 
YILBAŞI HEDİYELERİ

YENİ YIL | Sevdiklerinizi mutlu edecek teknolojik yılbaşı hediyeleri
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iPhone 11 
Apple’ın en başarılı modelleri arasında 
yer alan iPhone 11, ülkemizde ve 
dünyada en çok satan telefonlardan 
biri. Çıkışının üzerinden biraz zaman 
geçmiş olsa da akıcı performansı, 
sahip olduğu özellikler ve en önemlisi 
da uygun fiyatı, onu piyasadaki en 
makul modellerden biri yapıyor. Bu 
nedenle sizin ya da sevdiklerinizin 
bir telefona ihtiyacı varsa göz atmanız 
gereken ilk model iPhone 11’dir. 

Sevdiklerinizi mutlu edecek teknolojik yılbaşı hediyeleri | YENİ YIL

L
eziz yemeklerin yendiği, çeşitli ev oyunlarının oynandığı 
ve dışarıda eğlenceli aktivitelerin yapıldığı yılın son ge-
cesinde çeşitli hediyelerle sevdiklerimizin yüzünde ufak 
da olsa bir tebessüm oluşturabilmek oldukça önemli. Biz 

de siz değerli okuyucularımız için sevdiklerinizi mutlu edecek 
en iyi teknolojik yılbaşı hediyelerini derledik...

Sevdiklerinize yeni bir telefon alın
Akıllı telefonlar günümüzün en temel ihtiyaçlarından biri. 

Bu nedenle yılbaşı için teknoloji odaklı bir hediye arıyorsanız, 
ilk olarak bunları düşünebilirsiniz. Alacağınız hediye saye-
sinde sevdikleriniz, sizinle daima iletişimde olabilir ve eşsiz 
anlarınızı ölümsüzleştirebilir. Yeni bir telefon seçerken dikkat 
etmeniz gereken tek şey ise ihtiyaçlar. Örneğin ebeveynlerinize 
sadece iletişim ve Candy Crush macerası için giriş-orta seviye 
bir Samsung alabileceğiniz gibi, fotoğraf tutkunlarına S22 Ultra 
ya da iPhone 14 Pro gibi modelleri düşünebilirsiniz. Ancak her 
koşulda onlar için en önemli şey yanlarınızda olmanız olacaktır. 

Oyun konsolu
Günün stresini atmak ve biraz olsun gündelik sorunlardan 

uzaklaşmak isteyenler için en iyi çözümlerin başında oyunlar 
geliyor. Sizin de çevrenizde hediye almayı düşündüğünüz biri 
varsa ve oyun oynamaktan hoşlanıyorsa ona konsol almayı tercih 
edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise hangisini alacağınıza 
karar vermek. Örneğin uzun yıllar ve yoğun kullanım için 
PS5 veya Xbox Series X/S tercih edebilecekken daha gündelik 
kullanım için PS4 veya Xbox One alabilirsiniz. Eğer hediye 
alacağınız kişi Mario gibi oyunlardan hoşlanıyor ise Nintendo 
Switch tam da aradığınız hediye olacaktır. 

Müzik ruhun gıdası
Eğer nispeten daha uygun fiyatlı ya da sadece farklı bir he-

diye arıyorsanız, kablosuz kulaklıkları düşünebilirsiniz. Gü-
nümüzün olmazsa olmazlarından biri olan bu teknoloji hem 
sizi ve sevdiklerinizi kablo yükünden kurtarıyor hem de müzik 
dinleme keyfini gittiğiniz her yere taşıyor. Üstelik piyasadaki 
ürün bolluğu nedeniyle dilediğiniz bütçeye uygun ve arzu et-
tiğiniz özelliklere sahip bir kulaklık bulmak oldukça kolay. 

Bilgisayar & Tablet
Yeni bir bilgisayar ya da tablet, en iyi teknolojik yıl-

başı hediyeleri listelerinin olmazsa olmazlarından. 
Dizi & film izlemek, gündelik işlerde kullanmak 
ya da okul ödevlerinde kolaylık sağlamak, bu 
ürünlerin sunduğu avantajlar saymakla bitmez. 
Tek dikkat etmeniz gereken ise ikili arasından 
hangisini tercih edeceğiniz. Örneğin bir laptop 
genel anlamda üretkenlik için daha iyiyken, 
tablet ise kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. 
Ancak bir şeyin değişmeyeceği kesin ki hangi-
sini seçerseniz seçin, en iyi hediye konusunda 
yarıştan birinci siz çıkacaksınız. 

YENİ YIL | Sevdiklerinizi mutlu edecek teknolojik yılbaşı hediyeleri
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2023 nihayet geldi çattı ve bir yılın 
daha sonuna geldik Zorluklarla 

geçen 2022’yi geride bırakarak, 
yeni bir yıla giriş yapıyoruz. 

Ancak, hemen öncesinde oldukça 
önemli bir akşam daha var: 

Yılbaşı gecesi. Eş zamanlı olarak 
neredeyse tüm dünyada kutlanan 

bu gece, Türkiye’de de her sene 
coşkuyla karşılanıyor.

Yılbaşı gecesi yapabileceğiniz teknolojik aktiviteler | YENİ YIL

YILBAŞI GECESİ 
YAPABİLECEĞİNİZ 
TEKNOLOJİK 
AKTİVİTELER

YENİ YIL | Yılbaşı gecesi yapabileceğiniz teknolojik aktiviteler
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İ
nsanlar, yılbaşı gecesinde dışarı çıkıp farklı 
mekanlarda eğlenmek istiyor. Ancak, evde 
keyifli vakit geçirmek isteyenlerin sayısı 
da oldukça fazla. Bu nedenle bireyler, evde 

eğlenmenin yollarını aramaya başladı. İşte tam 
burada hayatımızı kolaylaştıran teknoloji, bir 
kez daha devreye giriyor.

Evde yılbaşı gecesini geçirmek istediğiniz- de 
aslında yapılacak birçok aktivite mevcut. Özel-
likle teknolojiyi bu aktivitelere dahil ederseniz, 
zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınızdan 
eminiz. Peki, yılbaşı gecesi için teknolojik ak-
tiviteler neler? Teknoloji kullanarak, evde nasıl 
keyifli vakit geçirilebilir? İşte önerilerimiz...

Grupça oynayabileceğiniz oyunlar
Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazı tabii 

ki oyunlardır. Genellikle tombala ile özdeş- 
leşmiş olan bu gece, özellikle dijital dünya 
sayesinde çok daha fazla oyuna sahip. Evde 
kalmak isteyen insanlar, yılbaşını konsol, PC 
ya da mobil oyunlar ile geçirebilir. Tek başınıza 
eğlenebileceğiniz gibi kalabalık olarak da vakit 
geçirebilirsiniz. Üstelik oyununuz bitene kadar 
saatin 00:00’a geldiğini bile unutabilirsiniz.

Film ve dizi gecesi
Bir başka değerlendirebileceğiniz aktivite de 

sinema / dizi gecesi. Aileniz, arkadaşlarınız ya 
da tek başınıza dijital servislerden birinden bir 
film açıp, keyifli bir gece yaşayabilirsiniz. Eğer 
isterseniz dizi maratonu yapıp, uzun süredir 
ertelediğiniz favori dizinizin son sezonunu 
bir gecede izleyebilirsiniz. Ancak yine za-
manın nasıl geçtiğini unutup, gece yarısında 
geri sayım yapma şansını kaçıra- bileceğinizi 
belirtmekte fayda var.

Yılların vazgeçilmezi: Televizyon
Yeni yılı evde karşılamak istediğiniz zaman 

en büyük dostunuzun televizyon olduğunu 
unutmayın. Hem dünyada neler yaşandığını 
anında görmek, hem de yılbaşı programlarını 
takip etmek için geleneksel yöntemlerden fay-
dalanabilirsiniz. Yılbaşı’na özel, birçok program 
TV yapılıyor. Sevdiğiniz kanalda, birbirinden 
eğlenceli programları, büyük bir televizyon 
ile izleyip bu akşamın tadını çıkarabilirsiniz.

Partiyi ayağınıza getirin
Yapabileceğiniz bir diğer teknolojik aktivite 

ise gidemediğiniz partiyi ayağınıza getirmek. 
Ailenizi veya yakın arkadaşlarınızı evinizde 
toplayabilir, Spotify, Apple Music ve YouTube 
Music gibi platformlarda oluşturduğunuz yılba-
şı listelerinizler müziğin tadını çıkarabilirsiniz. 
Seçtiğiniz teknolojik aktivite ne olursa olsun 
eğlenmeyi unutmayın. Mutlu yıllar!

Yılbaşı gecesi yapabileceğiniz teknolojik aktiviteler | YENİ YILYENİ YIL | Yılbaşı gecesi yapabileceğiniz teknolojik aktiviteler
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Milyonlarca kişinin ortak problemi olan 
‘zamanı nasıl daha verimli kullanabiliriz?’ 

sorunu farklı kişilerin uyguladığı 
denenmiş metotlarla oldukça pratik bir 

şekilde çözülebiliyor. Bunun yanında 
evde olduğumuz zamanı daha verimli 
kullanmak ya da değerlendirmek için 

yapabileceklerimiz aslında oldukça basit. 
İşte sizler için hazırladığımız tüyolar:

EVDE OLDUĞUMUZ 
ZAMANI DAHA 
VERİMLİ NASIL 

DEĞERLENDİRİRİZ?

Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz? | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM| Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz?
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2
022 yılına girmeye hazırlandığı-
mız şu günlerde 2019 yılının son 
aylarından beri başımıza bir bela 
olan koronavirüs salgını, evden 

çalışma ve çevrim içi derslere katılmak 
gibi gerçeklikleri eve taşıdı. Evden ders-
lere giren ve işlerini yatağından kalkıp 
masasına geçip halleden bu kişiler hiç 
olmadıkları kadar evde zaman harcamaya 
başladılar. Haliyle evde oldukları zamanın 
daha verimli kullanmak istiyorlar. 

Her zaman olduğu gibi evde daha fazla 
zaman geçirildiğinde sağlıklı bir zihin 
ve bedenin anahtarı dengeli hissetmek, 
stresle iyi bir şekilde mücadele etmek ve 
olumlu düşüncelerle zihnimizi meşgul 
etmekten geçiyor. Sabahları iş başlamadan 
ya da  okuldaki derslerinize daha saatler 

varken kalkıp kendinize vakit ayırmanız 
gün içinde harcadığınız zamanı çok daha 
kıymetli kılacak. 

Güne nefes veya beden egzersizleriyle 
başlamak uykunuzun ve yorgunluğunu-
zun üstünüzden kalkmasına yardımcı 
olur. Daha dinç uyandığınız içinse ya-
pacağınız işe çok daha kolay konsantre 
olursunuz. İşinizin ya da dersinizin başına 
oturduktan sonrası da önemli. Küçük 
molalar vermeyi deneyin, bu molalarda 
mümkünse bilgisayar başından kalkın ve 
evde turlayın ya da günlük rutinler oluş-
turun. Bitkilerle ilgilenmek, en sevdiğiniz 
kitabı ya da dergiyi okumak, ya da kısa 
bir yürüyüş yapmak günlük rutinlerini-
zin arasına ekleyebileceğiniz aktiviteler 
arasında yer alıyor.

Öğle arasında dışarıdan yemek yerine 
mümkünse kendi yemeğinizi yapmak yeni 
tarifler öğrenmek size iye gelecek. Eğer 
müzik, resim veya diğer güzel sanatlara 
ilginiz varsa işten/okuldan kalan zamanda 
evinizde bu hobilerinize her gün zaman 
ayırmaya özen gösterin. Bazen ise bunların 
yanında biraz yavaşlamak gerekiyor. Bir 
güne çok şey sığdırmaya çalışıyor ve bütün 
enerjimizi buna harcıyoruz. Bazen yavaşla-
yıp, sadece düşünmek, müzik dinlemek ya 
da uzanmak çok ‘boş bir şey’ gibi görünse 
de zihni dinlendirebiliyor. Uzmanların da 
sürekli zihnimizi boşaltmamız ve düşün-
celere odaklanmak yerine anı yaşamamız 
gerektiğini söylediğini biliyoruz.

Yapılan bir araştırmaya göre insanla-
rın büyük bir çoğunluğunun en mutsuz 

Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz? | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM| Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz?
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Bosch buzdolabı 
Günümüzde artan dola 
kuru ve enflasyon nedeniyle 
buzdolabı fiyatları her 
gün artıyor. Ancak Bosch, 
hala makul seviyede olan 
ürünleriyle dikkat çekiyor. 
KDN56XWF1N 522L ise 
sahip olduğu özellikler ile her 
ihtiyacı karşılayabilecek bir 
ürün olmayı başarıyor. 

Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz? | EVDE YAŞAM

olduğu zamanlar pazar günlerinin öğlen 
saatleri. Bütün hafta harıl harıl çalışan ve 
işten/okuldan başka bir şey düşünmeyen 
insanlar pazarları öğlen saatlerinde olduk-
ça mutsuz hissediyor. Çünkü bu zamanı 
verimsiz değerlendirdiğini düşünüyor. İn-
sanlar boş zamanlarını değerlendirdikleri 
zaman çok daha motive ve iyi hissediyor. 
Buradaki asıl fikir; boş zamanınızı değer-
lendirirken bir amaç ile hareket etmek.

Uzmanlar zamanı çok daha iyi kullan-
mak adına ‘zaman günlüğü’ tutulmasını 
öneriyor. Neyi yaptığınızı, yapacağınızı 
ya da yapmak istediğinizi gördüğünüzde 
zamanınızı bu eylem için harcayacaksı-
nız. Eğer verimsiz bir gün geçirdiğinizi 
düşünüyorsanız, gün içinde yaptığınız 
her şeyi zamanlarıyla ya da saatleriyle not 
edin. Günün sonunda baktığınızda neye 
ne kadar zaman harcadığınızı görüp, bunu 
değiştirmek için harekete geçebileceksiniz.

Başarılı teknoloji şirketlerinin yaptığı 
şeye odaklanın: Çok daha az ama verimli 
şeyler! Burada karşımıza Apple çıkıyor. 

Şirket dört ana ürün grubuna odaklanıyor 
ve dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. 
Verimli zaman geçirmek isteyen bir insan 
da kendine gün içinde onlarca yapacak 
şey bulmak yerine birkaç tane dolu dolu 
zaman harcayacak şey bulması çok daha 
iyi olacaktır. Bu noktada daha az şey yap-
tığınızda, zamanınızı daha az bir alana 
yayabilirsiniz ve böylece yaptığınız her 
şeye kendinizi çok daha fazla verebilirsiniz.

Telefonunuzu ve bilgisayarınızı çok kul-
lanıyorsunuz. Bu nedenle zaman planlayıcı 
uygulamaları da tercih edebilirsiniz. Bu 
sayede verimliliğinizi takip etmeniz çok 
daha kolay hale gelebilir. Öte yandan ya-
pılan bir ankette, insanların 24 saatinin 
ortalama 7,6 saat uykuya, 8/9 saat çalışma-
ya, 1 saat yemek yemeye ve 1 saat de evdeki 
gidiyor. Haliyle sizin kendinize ayırmak 
için ortalama 5 buçuk saatiniz kalıyor. 5 
buçuk saatte ne kadar şey yapabilirsiniz? 
Bu nedenle yukarıdaki bazı taktikler ile 
uykudan ve çalışmaktan kalan zamanı 
daha verimli değerlendirebilirsiniz. 

EVDE YAŞAM| Evde olduğumuz zamanı daha verimli nasıl değerlendiririz?
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Evden çalışma konsepti, 
tüm dünyada sıklıkla 
tercih edilen çalışma 

yöntemlerinin başında 
geliyor. Hatta 2019 

yılının sonlarına 
doğru patlak veren 

ve milyonlarca kişinin 
hayatını kaybetmesine 

neden olan COVID-19 
nedeniyle daha önce hiç 
olmadığı kadar popüler 

hale geldi.

EVDEN 
ÇALIŞARAK PARA 

KAZANABİLECEĞİNİZ 
İŞ ÖNERİLERİ

Evden çalışarak para kazanabileceğiniz iş önerileri | EVDE YAŞAMEVDE YAŞAM| Evden çalışarak para kazanabileceğiniz iş önerileri
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Evden çalışarak para kazanabileceğiniz iş önerileri | EVDE YAŞAM

D
urum böyle olunca söz konusu çalışma kon-
septinin internet başta olmak üzere çeşitli 
mecralarda büyük bir araştırma konusu 
olduğunu belirtelim. Peki evden çalışarak 

para kazanabileceğiniz işler hangileri? Siz değerli 
okuyucularımız için derledik…

Freelance yazarlık
Dijital dönüşümün lokomotifi konumunda bulu-

nan internet, 2 milyarın üzerinde internet sitesine 
ev sahipliği yapıyor. Doğal olarak teknoloji başta 
olmak üzere çeşitli konseptler üzerinden faaliyet-
lerini sürdüren web sitelerinde içerik üretebilecek 
kişilere ihtiyaç duyuluyor. Sizler de bu tür sitelerde 
yazı yazarak ciddi miktarlarda gelir elde edebilirsiniz.

Online anket doldurma
Bundan yıllar önce kapımıza kadar gelen anket-

çileri hatırlıyor musunuz? Teknolojinin gelişmesiyle 
internet ortamına kadar taşınan anketçilik, belirli 
durumlarda ciddi bir kazanç kapısı olabiliyor. Tabii 
bunun için fazla sayıda anket doldurmanız gerekti-
ğini de söyleyelim. 

Tercümanlık 
Tercümanlık mesleği yapmak için bir diplomaya 

ihtiyacınız yok. Bu noktada usta olduğunuz bir dil 
varsa, internet ortamında evden çıkmadan çeşitli 
platformlarda tercümanlık yapabilirsiniz. Örneğin 
dizi, film platformlarında belirli aralıklarla İngilizce 
başta olmak üzere çeşitli dillerde çeviri yapabilecek 
kişiler işe alınıyor. Sizler de bu şekilde gelir elde 
edebilirsiniz. 

Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi denince aklınıza büyük bir 

şirkette onlarca çalışanın arasında insanlarla iletişi-
me geçmeye çalışan bir kişi geliyorsa, büyük ölçüde 
yanıldığınızı belirtmemiz gerekiyor. Zira pandemi 
başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı Müşteri 
Temsilcisi mesleği artık evden çalışma konsepti ile 
bütünleşti. Eğer diksiyonunuz iyiyse, bu tür ilanlardan 
birine başvurarak gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. 

Sanal asistanlık
Asistan mı olmak istiyorsunuz? Ancak işe gitmeye 

üşeniyor musunuz? Biraz reklam gibi olacak fakat 
evden çıkmadan asistanlık yapmak mümkün. Bu 
doğrultuda işe alındığınız bir kişinin(yöneticinin) 
toplantı, yazışma ve sosyal medya hesaplarını assiste 
ederek evden para kazanabilirsiniz. İnternette konu 
ile ilgili çok sayıda ilan mevcut. Sizi her anlamda 
tatmin eden birini seçerek işe başlayabilirsiniz. 

EVDE YAŞAM| Evden çalışarak para kazanabileceğiniz iş önerileri
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Kış sebzeleriyle hazırlanabilecek 3 çorba | MUTFAKTA YAŞAM

Kış mevsimi geldi çattı. Bu soğuklara karşı alınması 
gereken bazı besinler de bulunuyor. Çorba yaparken de 
kış sebzelerinin dahil olduğu tarifl eri seçebiliriz. Biz de 
sizler için kış sebzeleriyle hazırlanabilecek 3 çorba tarifi  
vereceğiz:

Kışın lezzetli olan ve kış soğunda içerdiği besinlerle 
yemeklere dahil etmemiz gereken sebzeler bulunuyor. 
Onlar kısaca; lahana, yer elması, turp, pazı, kereviz, 
ıspanak, pırasa, brokoli, brüksel lahanası, pancar, havuç 
ve karnabahar oluyor. Bu sebzeleri hem haşlayabilirsiniz, 
hem salatalarınıza dahil edebilirsiniz hem de pişirerek 
çorbalara ekleyip tüketebilirsiniz. 

KIŞ SEBZELERİYLE 
HAZIRLANABİLECEK 
3 ÇORBA

Kış çorbası   

Malzemeler
-1 adet küçük brokoli
-1 adet pırasa
-1 adet havuç
-1 adet kırmızı biber
-1 adet domates
-2-3 diş sarımsak
-Tuz
-Karabiber
-Bir tutam dereotu
-1 yemek kaşığı dolusu tereyağı
-2 yemek kaşığı un

İçinde bolca vitamin bulunan 
bu kış çorbasının içine farklı kış 
sebzelerini de dahil edebilirsiniz. 
Bütün sebzeleri öncelikle yıka-
yın ve iri boyutlarda doğrayıp 
tencereye alın. Bu sebzelerin haş-
lanması için yaklaşık 8/9 bardak 
soğuk suyu sebzelerin üzerine 
dökelim. Eğer buzluğunuzda 
varsa et ya da tavuk suyunu da 
tarife dahil edebilirsiniz. 

Tuz ve karabiberi ekledikten 

sonra tamamen haşlanana kadar 
sebzeleri pişirin. Bir diğer yan-
dan tereyağında unun kokusu 
çıkana kadar kavurun, kavru-
lan bu tereyağlı unlu karışımı 
yumuşayan sebzeler üzerine 
dökün. En sonunda bu yeme-
yi birbirine karıştırmak için 
blender’a ihtiyacımız var. Sebze 
çorbasını blender ile tamamen 
krema kıvamına gelene kadar 
karıştırın. Kış çorbanız hazır. 

MUTFAKTA YAŞAM | Kış sebzeleriyle hazırlanabilecek 3 çorba
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Kış sebzeleriyle hazırlanabilecek 3 çorba | MUTFAKTA YAŞAM

Terbiyeli sebze çorbası   

Malzemeler
-4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
-1 adet kuru soğan
-2 adet havuç
-1 adet kırmızı dolmalık biber
-1 adet kereviz sapı
-1 adet kabak
-2 dal taze soğan
-1 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı karabiber
-6 su bardağı su

Terbiyesi için
-1/2 su bardağı yoğurt
-2 yemek kaşığı un
-1 çay kaşığı tuz
-1 adet yumurta sarısı
-3-4 damla limon

Tüm sebzeleri, aynı anda pişmelerini 
sağlamak için eşit büyüklükte doğrama-
ya özen gösterin. 4 yemek kaşığı ayçiçek 
yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp 
doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin 
ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 
havuç, biber ve kereviz sapı olmak üzere 
bütün sebzeleri ekleyin. Ardından 1 çay 
kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su 
bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. 
Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.

Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi 
için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz 
bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı 
tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla 
limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar 
çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorba-
nın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş 
dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan 
çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını 
çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 
dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra 
sıcak olarak servis edin. 

MUTFAKTA YAŞAM | Kış sebzeleriyle hazırlanabilecek 3 çorba
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Bal kabağı çorbası   

Malzemeler
-1 adet soğan
-2 diş sarımsak 
-100 ml krema 
-800 gr balkabağı
-Karabiber
-Tuz 
-Tavuk ya da et suyu
-4 yemek kaşığı zeytinyağı 

Bal kabaklarını küp küp doğrayın. Tencereye 
zeytinyağını alın ve sarımsak ve zeytinyağı 
tencerede kavurun. Bal kabakları ekleyerek 
karıştırın. Su ve baharatlar ilave edin ve piş-
meye bırakın. Balkabakları piştiği zaman altı 
kapatılarak blenderdan geçirin. Kremayı yavaş 
yavaş eklenerek karıştırın.

Kış sebzeleriyle hazırlanabilecek 3 çorba | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Kış sebzeleriyle hazırlanabilecek 3 çorba
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Kış fotoğrafçılığı, bir taraftan eşsiz manzaralar 
yakalamanıza imkân tanır. Diğer taraftan ise mevsimin 
getirdiği hava koşulları fotoğraf tutkunları için olumsuz 

fi ziki şartlara neden olur. Bu nedenle kış mevsiminde 
iyi bir manzara yakalamadan önce kış şartlarına uygun 
giyinmekte fayda var. Peki, kışın eşsiz manzaralar elde 

etmek için nelere dikkat etmek gerekiyor?

ETKİLEYİCİ 
KIŞ FOTOĞRAFLARI İÇİN 

İPUÇLARI

Etkileyici kış fotoğrafları için ipuçları | OBJEKTİFOBJEKTİF | Etkileyici kış fotoğrafları için ipuçları
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K
ış fotoğrafları genelde kar 
manzaralı ve beyaz tonun 
baskın olduğu fotoğraf-
lardır. Öncelikli olarak 

çekim yaptığımız akıllı telefon 
ya da fotoğraf makinesinin beyaz 
ayarını doğru yapmak gerekiyor. 
Hava şartları ise belki de kış fotoğ-

rafları için en önemli detaylardan 
biri. Eşsiz manzaralar yakalamak 

için öncelikle hava şartlarına uygun 
hazırlanmak şart. Kış fotoğraf larında 
portre çekimlerinde dikkat edilmesi gere-
kenler ve ters ışık manzaralarının önemi 
ise diğer önemli başlıklar. 

Beyaz ayarı ve düşük pozlama
Otomatik beyaz ayarı ile çekilen kış 

manzaraları genel anlamda griye dönük 
bir tona sahip oluyor. Burada pozlama 
telafisini artıya çekmek önemli. Akıllı 
telefonlarda bu telafi ayarlarına profesyo-
nel ayarlar üzerinden ulaşmak mümkün. 
Yine bazı ücretli uygulamalar yoluyla 
hem ISO hem de pozlama telafisi ayarı 
yapabilirsiniz. Burada pozlama telafisini 

manzaranın parlaklığına göre en az +1 
seviyesine çekmek gerekiyor. 

Özellikle parlaklığın fazla olduğu bu 
manzaralarda daha yumuşak bir ışık et-
kisi için diyaframı daha fazla açmak ya da 
daha uzun pozlama yapmak da önemli. 
Bu tür pozlarda ise akıllı telefon ya da 
fotoğraf makinesi fark etmeksizin tripod 
kullanmanız gerekiyor. Özellikle uzun 
pozlama kameranın sarsıntı ve titremelere 
karşı daha hassas olmasına neden olur. 

Hava şartlarına göre hazırlık
Kışın fotoğraf çekimine planlı olarak 

çıktığınız günlerde daha detaylı ve anlık 
hava durumlarını kontrol etmek daha 
doğru. Bir kar fırtınası ya da yoğun yağış 
tüm planlarınızı altüst edebilir. 

Hava şartlarına uygun giyinmenin 
yanında fotoğraf çekiminde kullanacağı-
mız eldivenin de önemi büyük. Özellikle 
fotoğraf makinesi kullanıcılarının kar 
manzaraları çekerken fotoğraf makinesi 
eldiveni edinmesin de yarar var. Parmak 
uçlarını çok daha serbest kullanmanızı 
sağlayan bu eldivenler, el sıcaklığınızı da 

maksimum korumayı amaçlıyor. 
Yine tam bu işlevde olmasa da daha 

kolay kavrama sağlayacak eldivenler ya 
da parmaksız eldiven üzerine giyilen bir 
başka eldivende işinizi görebilir. Böylece 
fotoğraf çekerken parmaksız eldiven-
le makineyi daha iyi kontrol edersiniz. 
Çekim sonrası ise el sıcaklığını korumak 
için üzerine eldiven giyerek profesyonel 
ekipmana ihtiyaç duymadan da çekim 
yapabilirsiniz. 

Fotoğraf çekiminde akıllı telefon kul-
lananlar ise uzun süre çeki yapacaksa, 
telefon için özel hazırlanmış su ve darbe 
geçirmesine engel olan kılıflar kullanma-
larında fayda var. Yine çekim sonrasında 
cihazın zarar görmemesi için sıcak kala-
cağı soğuktan koruyan bir mont cebinde 
taşımak daha doğru. 

Fotoğraf makinesi kullanıcıları ise ma-
kineyi sıcak tutmak için kılıfında ya da 
özel çantasında taşımak önemli. Ancak 
burada kullanacağınız çantanın soğuk 
havalar için kullanılan termal özellikte 
olması gerekiyor. 

Eğer böyle bir çantanız yoksa fotoğraf 

Etkileyici kış fotoğrafları için ipuçları | OBJEKTİFOBJEKTİF | Etkileyici kış fotoğrafları için ipuçları
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makinenizi 
ve ekipmanla-

rınızı hava almayan 
contalı özel torbalarda tutmak önemli. 

Özellikle pillerin sıcak kalması için eks-
tra önlem almanız gerekebilir. Kış şart-
larında çekilen fotoğraf larda pilinizin 
bitmesi durumunda yedek piliniz soğuk 
havaya maruz kaldıysa hemen devreye 
girmeyecektir. 

Yine dışarıdan sıcak bir mekâna giriş 
yapacaksanız fotoğraf makinenizi torbaya 
alıp çantanıza koymak önemli. Sıcaklık 
farkından dolayı makineniz iç mekânda 

buğu yapacaktır. Ancak makineyi çanta-
nıza torba ile koyduğunuzda bu sıcaklık 
değişimine daha kolay uyum sağlar. 

Kış fotoğrafları ve portre 
çekimleri
Kış fotoğrafları genel anlamda beyaz 

tonludur. Bu anlamda fotoğraf çekerken 
kullanacağınız model ya da arkadaşları-
nızın daha renkli kıyafetler giymesi daha 
karşıt manzaralar elde etmenizi sağlayacak. 

Kış fotoğrafları için yaptığınız portre 
çekimlerinde de beyaza yakın renkler 
yerine daha zıt ya da karşıt renkleri ter-

cih etmeniz önemli. Kışın çekilen portre 
fotoğraflarında en çok karşılaşılan du-
rumlardan biri ise kırmızı burunlar. Bu 
sorundan teknik olarak kurtulmanın pek 
yolu yok. Ancak çekim sonrası fotoğraf 
düzenleme uygulamaları ile ton ve doygun-
luk ayarında kırmızı ve turuncu renkleri 
eksiye doğru almanız önemli. 

Kış fotoğrafları ve ters ışık 
manzaraları
Kış fotoğrafçılığında en önemli sahne-

lerden birisi güneç batımı ve doğumuna 
şahitlik etmek. Özellikle karla kaplanmış 

OBJEKTİF | Etkileyici kış fotoğrafları için ipuçları

bir manzaranın güneş ışığı ile ilk buluş-
ması eşsiz manzaralara neden oluyor. 

Güneş batımı sırasında ise güneş ışığının 
kızıllığı ve gökyüzünün mavisinin beyaz-
la buluşması büyülü bir mavi kontrasta 
neden olur. Özellikle doğanın içerisinde 
yakalanan gün batımı kış fotoğrafları daha 
eşsiz manzaralar yakalamanızı sağlar. 

Gün doğumunda ise kışın ortaya çıkan 
sabah sisi çok daha kontrastlı manzara-
lar yakalamanıza neden olur. Ters ışıkla 
birlikte bu sis manzarası sabahın ilk ışık-
larında daha da eşsiz hale gelir. 

Ters ışığı güneşin zirvede olduğu ve 

kar yağışının de-
vam ettiği saatler de 
kullanabilirsiniz. Ancak 
burada deklanşör hızını kar 
yağışının hızına göre ayarlamanız 
gerekiyor. Çok hızlı bir yağışta daha hızlı 
bir deklanşör hızı gerekebilir. Ancak en 
iyi sonuçlar için kar yağışının daha yavaş 
olduğu havaları tercih etmek önemli. 

Yine kar yağdıktan hemen sonra güneş 
ışığının hafif sis üzerinden bu manzaranın 
üzerine vurması da ters ışık fotoğrafçılığı 
açısından eşsiz manzaralar yakalamanıza 
neden olur. 

Etkileyici kış fotoğrafları için ipuçları | OBJEKTİF
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Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, 
fotoğrafçılığı da derinden etkiledi. Bir zamanlar 

gece çekimleri ve uzaktaki objeleri fotoğrafl amak 
için profesyonel makineler ve ekipmanlar 

kullanılırken, bugünlerde tek ihtiyacınız olan şey 
bir cep telefonu. 

GÖKYÜZÜNÜ
KEŞFETMEK İSTEYENLERE: 

ASTROFOTOGRAFİ 
İPUÇLARI

Gökyüzünü keşfetmek isteyenlere: Astrofotografi ipuçları | OBJEKTİFOBJEKTİF | Gökyüzünü keşfetmek isteyenlere: Astrofotografi ipuçları
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arkadaki uzay görüntüsünü daha iyi al-
manıza yardımcı olacaktır. 

Geniş açılı lens kullanın 
Uzayda pek çok şey anlık gelişir. Bu ne-

denle elinizi çabuk tutmak ve mümkün 
olduğunca çok ışığı yakalamanız gerekir. 
Geniş açılı bir lens kullanmak ya da tele-
fonunuzda bu modu açmak daha kapsamlı 

bir alanı görüntülemenize yardımcı olur. 
Böylelikle saniyelik farklar ile yıldız kayması 
gibi eşsiz anları kaçırma ihtimaliniz azalır. 

Ayarlarınızı dikkatli yapın 
Gelişen teknoloji sayesinde hem profesyo-

nel makinelerde hem de akıllı telefonlarda 
çeşitli pozlama ayarları yapmak mümkün. 
Siz de uzaydaki güzel manzaraları yakala-

mak istiyorsanız, ISO ve benzeri ayarları 
yapmalısınız. En uygun ayarı deneme ya-
nılma yöntemiyle bulabilir ve kumlanma 
gibi sorunları en aza indirgeyebilirsiniz. 

Tüm bunlara ek olarak belirtmekte fayda 
var ki, astrofotografinin en önemli unsuru 
sabırdır. Pes etmemeniz ve dikkatinizi işi-
nize vermeniz gerekir. Şimdiden verdiğimiz 
tavsiyelerin işinize yaramasını dileriz.

Gökyüzünü keşfetmek isteyenlere: Astrofotografi  için ipuçları | OBJEKTİF

D
urum böyle olunca basit özçe-
kimler ve tatil fotoğrafları değil, 
astrofotografi olarak adlandırılan 
uzay fotoğrafçılığı bile sıradan bir 

kullanıcı için mümkün hale geldi. Biz de 
dergimizin bu sayısında birbirinden güzel 
fotoğraflar çekmeniz için ipuçlarını bir 
araya getirdik. İşte uzayı fotoğraflamanın 
püf noktaları…

En karanlık anı bekleyin 
İster cep telefonu kullanın ister profes-

yonel bir fotoğraf makinesi, astrofotografi 
için en büyük düşmanınız ışık. Özellikle de 
büyük bir şehirde yaşıyorsanız. Bu nedenle 
mümkünse şehrin dışında bir noktada 
olmalısınız ve olabilecek en karanlık anı 
beklemelisiniz. Bunun için var olan pek 
çok uygulamadan birini kullanabilirsiniz. 

Odağı ayarlamak için bir obje 
kullanın 
Düz bir şekilde uzayı fotoğraflamaya 

çalışmak oldukça zor bir iştir. Özellikle 
de nispeten amatör ekipman kullanan 
kişiler, yıldızların kameradaki ışılda-
ması nedeniyle pozlama esnasında zor 
anlar yaşayabilir. Ancak kadraja bir obje 
koymak odağı daha iyi ayarlamanıza ve 

OBJEKTİF |  Gökyüzünü keşfetmek isteyenlere: Astrofotografi  için ipuçları
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JBL Tune 660BT NC                   
Eğer kendiniz ya da sevdikleriniz için yeni bir kulaklık 

almayı düşünüyorsanız JBL Tune 660BT NC tam 
da size göre olabilir. Fiyatı itibariyle orta sınıfa 
konumlandırılan ürün, Aktif Gürültü Önleme 
özelliğiyle öne çıkıyor ve oldukça büyük sürücüleri 
sayesinde kaliteli bir ses deneyimini sizlere sunuyor. 

Her ihtiyaca yönelik kablosuz kulaklık önerileri | SES VE GÖRÜNTÜ

Bugün cep telefonlarının da 
hayatımızın büyük bir parçası 
olmasıyla, kulaklıklar da en 
vazgeçilmez aksesuarlardan biri 
haline geldi. Uygun fi yatlı Kablosuz 
kulaklıklardan, daha yüksek kaliteli 
kablosuz kulaklıklara, her ihtiyaca 
yönelik modelleri sizler için bir 
araya getirdik. 

HER İHTİYACA 
YÖNELİK 
KABLOSUZ 
KULAKLIK 
ÖNERİLERİ

SES VE GÖRÜNTÜ | Her ihtiyaca yönelik kablosuz kulaklık önerileri
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G
ürültü engelleme (ANC) artık 
kablosuz kulaklıklar için olmazsa 
olmaz özellikler arasında. Ancak 
uygun fiyatlı modeller genel an-

lamda mikrofonlar yardımıyla bu özelliği 
taklit etmeye çalışıyor. Yazılımsal anlamda 

da gürültüyü engellemeye çalışan model-
ler, böylece farklı bir gürültü engelleme 
standardı da ortaya koymuş oldu. 

Burada silikonlu modeller ANC konu-
sunda kulakla dış ortamı fiziksel olarak 
birbirinden ayırdığı için biraz daha ba-

şarılı. Ancak silikonlu modeller herkes 
için konforlu bir yapıda değil. 

Bu anlamda uygun fiyatlı kablosuz ku-
laklık önerilerinde hem silikonlu hem de 
silikonsuz kablosuz kulaklık önerilerini 
bir araya getirdik. 

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklar
Mobil yaşamın hayatımızın parçası 

olmasıyla beraber kablosuz kulaklıklar 
da en temel ihtiyaçlarımızdan biri haline 
geldi. Uygun fiyatlı model arayanlar için 
öne çıkan iki modeli sizler için seçtik.

ANKER A3908 
Soundcore Life Note BT 
Kablosuz kulaklık seçiminde silikonlu 

bir kulaklık tercih edenler için ANKER’in 
A3908 Soundcore Life Note modeli hem 
IPX7 su geçirmezlik koruması hem de 
fiziksel tuşlu tasarımıyla rakiplerinden 
ayrılıyor. Kablosuz kulaklık modelleri 
genel olarak su geçirmezlik için IPX6 
korumasını yeterli buluyor. Bu koruma 
terleme gibi durumlarda kulaklığın zarar 
görmesini engelliyor. Ancak ANKER, bu 
modelinde IPX7 korumasıyla 30 dakikaya 
kadar suya dayanıklı bir kulaklıkla kar-
şımıza çıkıyor. Bu da rakiplerine karşı 
önemli bir avantaj. 

ANKER A3908 Soundcore modeli aynı 
zamanda dokunmatik değil fiziksel bir 
tuşa sahip. Her ne kadar dokunmatik 
yüzey kullanışlı olsa da bu yüzeylerin her 
markada iyi bir performans göstermedi-
ği ortada. Yine bu dokunmatik yüzeyler 
zamanla hassasiyetini de yitirebiliyor. 
Anker bu anlamda fiziksel tuş tercih eden 

tüketiciler için bu özelliğe sahip nadir 
kablosuz kulaklık modelleri arasında. 

Kablosuz kulak içi kulaklık, her kulak 
tipine uygun dört çift farklı boyutlarda 
yedek silikon başlık ile geliyor. Böylece 
kendinize uygun boyutla kulaklığınızı 
kullanabiliyorsunuz. Pil ömrü açısından 
kulaklık kutusu 40 saate kadar pil ömrü 
sağlıyor. Kulaklık ise aktif olarak sürekli 
kullanıldığında 7 saate kadar pil ömrüne 
sahip. Tabii ki kablosuz kulaklığı kutu-
suna yerleştirdiğinizde kulaklıklarınızın 
bataryası yeniden doluyor. Anker A3908 
modeli kablosuz şarj imkânına sahip 
değil. Modeli USB-C kabloyla şarj etme-
niz gerekiyor. Kulaklığın tam dolu hale 
gelmesi ise 30 dakika sürüyor.  

Bir taraftan silikon yastıklarla pasif 
gürültü engelleme sunan model, aynı 
zamanda tam anlamıyla ANC olmasa 
da gürültüyü azaltmaya yönelik dört 
mikrofona sahip. Bu mikrofonlar ise çok 
gürültülü ortamlar olmadığı sürece temiz 
bir ses aktarımı sağlıyor. 

JBL Tune 225TWS
JBL Tune kablosuz kulaklık serisi hem 

tasarım anlamında hem de ses perfor-
mansı anlamında daha emin adımlar 
atmak isteyen tüketicilere hitap ediyor. 
Ses konusunda kablosuz hoparlörleriyle 
önemli firmalar arasında olan JBL, kablo-
suz kulaklık pazarında da fiyat performans 
pazarının önemli oyuncuları arasında. 

JBL Tune 225TWS, kulak içi gerçek 
kablosuz kulaklıklar arasında silikon-
suz model tercih edenlere hitap ediyor. 
Bildiğiniz gibi silikon kullanıcılara pasif 
bir gürültü engelleme sunuyor. Üretici-
ler için de avantaj olan bu durum, bazı 
tüketicilere göre oldukça konforsuz bir 
deneyim. Özellikle kulak deliği daha 
küçük olan kişiler, silikonlu kulaklıkları 
uzun süre kullandıktan sonra kulak içi 
ve çevresinde büyük bir ağrı hissediyor. 
Bu anlamda da silikonsuz tasarımlar da 

pazar için önemli seçenekler arasında. 
Uygun fiyatlı ile yüksek fiyat arasında 

bir yerde bulunan JBL Tune 225 TWS, JBL 
Pure Bass teknolojisine sahip. Kablosuz 
kulaklığın gürültüyü engelleme özelliği 
sadece çağrı sırasında devreye giriyor. Bu 
anlamda JBL Tune 225TWS modelinin 
gerçek anlamda aktif ya da pasif gürültü 
engelleme özelliği bulunmuyor. 

Ancak kulaklık Pure Bass teknolojisi 
sayesinde özellikle basları çok daha te-
miz aktarmaya çalışıyor. Çok gürültülü 
ortamlarda yeterli performansa sahip 
olmasa da, ses kalitesi açısından rakiple-
rine göre daha net bir ses performansına 
sahip.  Kulaklık Dual Connect özelliği 
ile her bir kulaklığı tek başına kullanma 
imkânı da sunuyor. 

Suya karşı dayanıklı bir tasarıma da sa-
hip olmayan kulaklık pil ömrü açısından 
ise önemli artılara sahip. Yaklaşık 25 saat 
pil ömrü sunan kulaklık aktif kullanım-
da ise 4 saatin biraz üzerinde kullanıma 
sahip. Ancak kulaklığı uzun süre aktif 
kullanmayıp kutusuna yerleştirdiğinizde 
bir günü rahatlıkla çıkarmak mümkün. 
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Yüksek kaliteli kablosuz kulaklıklar
AirPods Pro’nun başını çektiği ve fiyat 

açısından daha üst seviyelerde yer alan bu 
kulaklıklar teknik özellikleriyle rakiple-
rinden ayrılıyor. Hem ses performansında 
fark yaratan bu modeller, ANC açısından 
da uygun fiyatlı modellere göre çok daha 
başarılı işler çıkarıyor. Ancak hem malze-
me hem de donanım kalitesi bu modellerin 
fiyatlarını daha üst seviyelere çıkarıyor. 

AirPods Pro
Apple’ın 2019 yılında tanıttığı ANC yani 

aktif gürültü engelleme özelliğine sahip 
gerçek kablosuz kulaklığı, hem ses hem 
tasarım hem de performans açısından 
önemli artılara sahip. Silikon başlığı sa-
yesinde pasif gürültü engelleme özelliği de 
bulunan kulaklık aynı zamanda uzamsal 
ses deneyimini de kullanıcılara sunuyor. 
Bu deneyim sayesinde stereo seslerin tüm 
çevreden gelmesini sağlayan ve sinema 
salonu etkisi yaratan bir ses deneyimi 
sağlıyor. 

Tere ve suya dayanıklı olan AirPods Pro 
IPX4 sertifikasına sahip. Bu sertifika ku-
laklığın su sıçramalarına karşı korunması-
nı sağlıyor. Apple bu kulaklığında pazarda 
pek fazla modelde yer almayan şeffaf mod 
özelliğine de yer veriyor. Böylece ANC ile 
tamamen dış ortamla bağı koparabilir, 
şeffaf mod sayesinde ise dışarının sesini 
sizi rahatsız etmeyecek seviyede duymanız 
sağlanır. Böylece kullanıcının dış ortam 
sesini duyması gerek ortamlarda daha 
rahat etmesi de sağlanmış oluyor. 

AirPods Pro, kablosuz ve kablolu şarj des-
teğine sahip. MagSafe yanında Qi sertifikalı 
şarj cihazları ile de bu kablosuz kulaklığı 
şarj etmeniz mümkün. AirPods Pro kutusu 
ile beraber müzik dinlemede 24 saate kadar 
pil ömrü sunuyor. Aktif kullanımda ise bu 
süre 4.5 saat civarında. Konuşma da ise bu 
süre 18 saate kadar düşüyor. 

Ancak kablosuz kulaklık şarj kutusunda 
5 dakika geçirdikten sonra 1 saat dinleme 
ve 1 saat konuşma süresi sağlıyor. Bu hızlı 
şarj olma da rakiplerine göre en büyük 

avantajları arasında. AirPods Pro yüksek 
dinamik aralıklı özel amplifikatör özelliği 
sayesinde çok daha temiz ses deneyiminin 
yanında çok daha fazla sesi duymanızı ve 
daha iyi bir dinleme deneyimi yaşamınızı 
sağlıyor. 

JABRA Elite 7 Pro
Yüksek kaliteli kablosuz kulaklıklar de-

nilince aklımıza Apple AirPods modelleri 
geliyor. Hem ses kalitesi, hem tasarım hem 
de ergonomi açısından Jabra Elite 7 Pro 
modeli de AirPods Pro’nun da rakipleri 
arasında. Fiyat açısından çok daha ulaşı-
labilir seviyede. Tasarım açısından Jabra 
Elite kulaklığı kulak içine tam oturacak 
bir tasarım çizgisine sahip. 

Jabra’nın  bu kulaklık için 6 bin kulak 
modelini inceleyerek en ergonomik kulak-
lığı tasarlama çabası da önemli. Tasarım 
ve ergonomi açısından üst seviyede olan 
kulaklık aynı zamanda ANC yani dona-

nımsal anlamda aktif gürültü engelleme 
özelliğine sahip.  IP57 su ve toz geçirmez 
sertifikasına sahip olan kablosuz kulaklık, 
1 saate kadar suya daldırmaya dayanıklı 
yapıda. Genel anlamda kablosuz kulaklık 
modelleri IPX sertifikalarını almayı tercih 
eder. Bu sertifikalar ise sadece suya karşı 
koruma sağlar. Jabra Elite 7 Pro modeli 
için pek rakibi bulmayan IP57 sertifika-
sıyla öne çıkıyor. 

Jabra Plus yazılımı ise kulaklığın ses 
ayarlarını çok daha hassaslaştırmanız için 
ayar yapma imkânı tanıyor. Uygulama 
üzerinden gürültü engelleme seviyesini 
bile kendinize göre kişiselleştirmeniz 
mümkün. Aynı zamanda bu uygulama 
üzerinden şeffaflık modu ayarlarını yap-
manız mümkün. Bu ayar sayesinde şef-
faflık modu devreye girdiğinde herhangi 
bir medyayı aynı anda sessize almanız 
da mümkün.  Kulaklığın ANC özelliği 
sınıfının en iyisi olmasa da özelleştire-
bilir olması rakiplerinden sıyrılmasına 
neden oluyor. 

Jabra Elite 7 Pro kablosuz kulaklıkları, 
kapasitif bir dokunma yüzeyi yerine yu-
muşak bir tıklamayla harekete geçen bir 
dokunma kontrolüne sahip.  Bu anlamda 
kulaklık yüzeyine yapılan her dokunmada 
müzik dinleme keyfiniz yarıda kesilmez. 
Bas ve tiz seviyeleri oldukça güçlü olan 
kulaklık 8 saat ANC devrede pil ömrüne 
sahip. Kulaklık kutusu ile bu süreye 22 
saat daha ekleniyor. Böylece günü kolayca 
tamamlamak mümkün. 

SES VE GÖRÜNTÜ | Her ihtiyaca yönelik kablosuz kulaklık önerileri
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Her ay olduğu gibi bu sayımızda 
da bir usta yönetmenin hayatını 

sizlere anlatmaya devam 
ediyoruz. Ocak sayımızın konuğu, 

gotik sinemanın akla gelen ismi: 
Tim Burton...

SİNEMA DÜNYASININ
GOTİK YÖNETMENİ:    

TIM BURTON

Tim Burton | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Tim Burton
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1
958 yılında Kaliforniya’da dünyaya 
gelen Burton, içine kapanık bir çocuk 
olarak büyüdü. Henüz erken yaşlarda 
içindeki cevheri fark ederek karika-

tür çizip düşük bütçeli korku filmlerine 
merak saldı. 13 yaşına geldiğinde ise kendi 
filmini yapmak için kolları sıvadı ve H.G. 
Wells’in bir hikayesinden uyarladığı The 
Island of Doctor Agor adlı kısa-animas-
yon filmini çekti. Mahalle arkadaşlarını 
kamera önüne geçirdiği bu yapımda kendi 
de rol alıyordu.

Tim Burton’ın Disney serüveni
İlerleyen yıllarda Disney’de animatör 

çırağı olarak çalışmaya başlayan Tim 
Burton, Ralph Bakshi’nin The Lord of 
the Rings filmi başta olmak üzere çok 
sayıda yapımda görev aldı. Ayrıca burada 
Vincent, Luau, Hansel ve Gretel, Fran-
kenweenie gibi kısa filmler çekti. Kim 
bilebilirdi ki Disney’e kısa filmler çeken 
bu genç yönetmen, 2012’de Frankenweenie 
hikayesini 3D, stop motion formatıyla ve 
devasa bir bütçeyle uzun metraj olarak 
yeniden çekecekti…

İlk büyük filmi: Beterböcek
Henüz kısa filmlerinde, keskin sinema-

tografisini fazlasıyla ortaya koyan Tim 
Burton, asıl büyük çıkışını 1988 yılında 
Beterböcek filmi ile yakalayacaktı. Michael 
Keaton’ın başrolünde oynadığı bu yapım, 
bir sonraki yıl Burton’a Batman filmini 
yönetmesinin kapıları açtı. Daha sonra 
bunu Batman Dönüyor isimli bir devam 
filmi takip etti.

Kariyeri boyunca pek çok başarılı işe 
imza atan Tim Burton, böylelikle parlak 
dönemine giriş yapmış oldu. Makas Eller 
filmiyle ilk kez Johnny Depp ile çalışan 

yönetmen, usta aktörle uzun sürecek bir 
partnerliğin de ilk adımını böylelikle atmış 
oldu. Peşi sıra Ed Wood, Çılgın Marslılar, 
Hayalet Süvari, Maymunlar Gezegeni, 
Büyük Balık gibi filmlerle beyazperdede 
efsane yönetmenin gotik hikayelerini 
seyrettik.

2005, Tim Burton hayranları 
için şahane bir yıldı
Bu dönemde Burton’ın iki filmi, iz-

leyiciler tarafından diğerlerinden daha 

farklı bir yere konumlandırdı. İlki, 2005 
yılında çektiği ve başrolünde yine Joh-
nny Depp’in boy gösterdiği Charlie’nin 
Çikolata Fabrikası idi. Bu başarılı Roald 
Dahl uyarlaması, yediden yetmişe hemen 
herkes tarafından çok sevildi. Yine aynı 
yıl gotik ve karanlık havasıyla hayranla-
rını büyüleyen Ölü Gelin vizyona girdi.

Tim Burton son dönemlerde Büyük 
Gözler, Bayan Peregrine’in Tuhaf Ço-
cukları ve Dumbo gibi filmlere imza attı. 
2019 yılından beri ise sessizliğini koruyor. 

Tim Burton | SES VE GÖRÜNTÜSES VE GÖRÜNTÜ | Tim Burton
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Bilgisayar kullanıcıları için olmazsa olmaz aksesuarlar | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Sahip olduğunuz bilgisayarı daha verimli kullanmak, onunla 
birlikte kullandığınız çevre birimleri ve aksesuarlar ile 
ilgilidir. Bilgisayarınızda iyi bir klavye, iyi bir fare, iyi bir 
kulaklık ve iyi bir monitör kullanmıyorsanız, iyi sonuçlar 
bekleyemezsiniz. İş, eğitim ya da özel hayatınızda olsun, 
bilgisayarı hangi amaçla kullanıyor olursanız olun, yaşam 
kalitenizin artması kullandığınız aksesuarlarla doğrudan 
ilintilidir. Bu noktadan hareketle, sizler için bilgisayar 
aksesuarları seçeneklerini inceledik ve kategorinin öne 
çıkan ürünlerinden bir satın alma listesi hazırladık.

Bilgisayar kullanıcıları 
için olmazsa olmaz 
aksesuarlar

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Bilgisayar kullanıcıları için olmazsa olmaz aksesuarlar

| www.mediamarkt.com.tr | 64 65



LOGITECH G G213 Prodigy 
Oyuncu Klavyesi
Bilgisayarınız için satın alabileceğiniz 

ilk aksesuarlardan biri, konforlu kullanım 
sunan klavyedir. Genelde oyuncuların ter-
cih ettiği klavyeler, günlük kullanım için 
de faydalı olabilir. LOGITECH firmasının 
G213 Prodigy model RGB aydınlatmalı 
oyuncu klavyesi, bu kategoride dikkat 
çeken ürünlerden biri. Bu şık klavye, 
standart klavyelere göre 4 kat hızlı olması, 
LIGHTSYNC teknolojisiyle özelleştirile-
bilir RGB aydınlatma özelliği bulunması 
ve yerleşik medya denetimlerine sahip 
olmasıyla rakiplerinden öne çıkıyor.

HyperX Cloud II Gaming 
Kulak Üstü Kulaklık
Oyun oynarken ya da müzik dinlerken 

yüksek kalitede (Hi-Fi) sesler alabilmek 
için HyperX firmasının Cloud II Gaming 
kulak üstü  kulaklık modeli tercih edi-

lebilir. USB ses kartı ses kontrol kutusu 
içeren bu ürün, Sanal 7.1 Surround özelliği 
sunarken, mikrofon sesini kolayca açıp 
kapatmanıza da imkân tanıyor. Kristal 
netliğinde alçak, orta ve yüksek tonlar 
ve ses kartı ile geliştirilmiş bas sesleri ile 
yüksek kalitede ses performansı ve zengin 
ses kalitesi veren 53 mm’lik sürücüleri 
bulunan HyperX Cloud II, PC, Mac, PS4 
ve Xbox One2 uyumlu.

SteelSeries Rival 3 
RGB Oyuncu Faresi
Yüksek hassasiyetli fare kullanmak, 

bilgisayara daha fazla hâkim olmanızı 
sağlar. Bilgisayarınıza güç katacak ürün-
lerden biri de SteelSeries firmasının Rival 
3 model RGB aydınlatmalı oyuncu faresi. 
SteelSeries ve PixArt tarafından tasar-
lanan sensöre sahip olan bu ürün, True 
1-e-1 izleme, 18.000 CPI ve saniyede 450 
inç izleme hızıyla en yüksek puanlı Ste-

elSeries sensörü olarak lanse ediliyor. 60 
milyon tıklama ömrüne sahip mekanik 
düğmeler kullanılan ürün, iki ellle de 
kullanılmak üzere tasarlanmış olmasıyla 
da dikkat çekiyor.

Samsung Odyssey G5 32” 
Curved Gaming Monitör
Son aksesuar önerim ise Samsung fir-

masının Odyssey G5 model kavisli moni-
törü. 32 inç ekranda Full HD’ye kıyasla 1,7 
kat daha fazla piksel yoğunluğuna sahip 
WQHD 2560×1440 piksel çözünürlük 
sunan bu ürün, 144 Hz. ekran yenileme 
hızı, 1 Ms. tepki süresi, AMD FreeSy-
nc Premium desteği, tamamen gerçekçi 
HDR10 teknolojisiyle neredeyse gerekli 
tüm özelliklere sahip. Samsung Odyssey 
G5 monitör, yatay olarak 178° görüntü 
açısı sunuyor ve tek bakışla ekrandaki 
tüm detaylara daha kolay hâkim olma-
nızı sağlıyor.

Bilgisayar kullanıcıları için olmazsa olmaz aksesuarlar | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Corsair M55 PRO
Eğer sizin de olmazsa olmaz bilgisayar 
aksesuarlarınızdan biri mouse ise Corsair 
M55 Pro aradığınız ürün olabilir. Ürün, 
kablolu bağlantısı nedeniyle özellikle 
çevrim içi oyunlarda minimum gecikme 
süresini sizlere sunarken, uygun fiyatı ve şık 
RGB ışıklandırmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Bilgisayar kullanıcıları için olmazsa olmaz aksesuarlar
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ÜRETKENLİĞİNİZİ 
ARTIRACAK 

WINDOWS 11 
ÖZELLİKLERİ

Çalışırken kullanılan teknolojik aletler kuşkusuz 
ki işlerimizi epey kolaylaştırıyor. Üretkenlik 

açısından kullanılan cihazdan maksimum 
verimi alabilmek için genel özelliklerinin 

bilinmesi fayda sağlıyor.  Neyse ki, Windows 11, 
bilgisayarda işlerinizi kolaylaştırmak için bir dizi 

yerleşik üretkenlik araçlarıyla birlikte geliyor. 
Çalışırken üretkenliğinizi artıracak Windows 11 

özelliklerini sizler için bir araya getirdik!

Üretkenliğinizi artıracak Windows 11 özellikleri | BİLGİSAYAR DÜNYASIBİLGİSAYAR DÜNYASI | Üretkenliğinizi artıracak Windows 11 özellikleri
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Üretkenliğinizi artıracak Windows 11 özellikleri | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Ekrana tutturma asistanı
Windows 11’de ana ekranda bulunan birden 

çok pencereyi birleştirme ya da ekranın sağ veya 
sol yanına yaslamak için ekran tutturma yardımı 
kullanılıyor.  Windows 10’da klavyeden Windows 
logo + sağ/sol/alt/üst tuşlarına aynı anda basarak 
ekrandaki açık pencereleri sıralayabiliyor olmakla 
birlikte, Windows 11’de bunlara ek olarak,  ekran-
daki pencereleri hızlı şekilde düzenleyip çoklu görev 
yapma veya farklı uygulamalar arasında kolayca 
geçişler sağlayabiliyorsunuz.

Windows 11 de uygulamaları ekrana tutturma 
ayarları için ”Ayarlar > Sistem > Çoklu Görev ” yo-
lunu izlemeniz gerekiyor.  Windows 11 kullanırken, 
klavyeden Windows logo + Z tuşlarına basıldığında, 
masaüstünün nasıl kullanabileceğini anlatan ekran 
altlıkları gösteriliyor. Bilgisayarda açık olan uygu-
lamaları bu altlıklardan seçtiğiniz herhangi birine 
dağıtarak, aynı anda uygulamalarınızı görme şansına 
sahip oluyorsunuz.

Snap Layouts ile oluşturduğunuz tüm bu pencere 
düzenlerini kaydedip  daha sonra görev çubuğundan 
Snap Groups ile bunlara erişebiliyorsunuz.

Görev çubuğunda Microsoft Teams 
entegrasyonu
Microsoft Teams’i iş arkadaşlarınızla, çalışanlar 

veya müşterilerinizle iletişim halinde kalmak için 
kullanıyorsanız, Windows 11’de yapılan yeni enteg-
rasyon ile doğrudan görev çubuğundan işlemlerinize 
başlayıp; mesaj gönderip almaya ve görüntülü görüş-
meye başlayabiliyorsunuz. Üretkenliğinizi Artıracak 
Windows 11 Özellikleri

Windows 11’de sohbet etmek yada görüntülü ara-
ma başlatmak için Teams’e, görev çubuğundan ya 
da Win + C’ye basarak kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Odak oturum
Windows 11 odak oturum; kullanıcıların çalış-

ma sürelerini daha etkili şekilde yönetebilmeleri ve 
üretkenliklerini artırmayı amaçlıyor. Windows 11 
odak oturum; belirli bir işe odaklanmanıza, bir işte 
harcanan süreyi izlemenize, iş esnasında önceden 
belirlenmiş bir süre sonra ara vermeye yardımcı olur.

Windows 11’de alarm ve saat uygulaması açıldı-
ğında; gelen pencereden, odak oturumları sekmesi 
seçilip başlat tıklandığında, Microsoft hesabınızın 
açılmasını gerektiren bir ekran ile karşılaşılıyor. Sis-
teme giriş yapıldıktan sonra, görevler kısmında bir 

görev için zaman ayarlaması yapıp, odak oturumu 
başlat seçilerek işlem tamamlanıyor.

Dokunmatik ekran hareketleri
Microsoft surface gibi dokunmatik ekranlı bir 

bilgisayarda Windows 11 kullanılıyorsa, yeni dokun-
matik ekran hareketlerinden yararlanabilirsiniz.  Bu 
hareketler, görevleri daha hızlı gerçekleştirmek için 
belirli parmak hareketlerini kullanmanıza olanak 
sağlar. Windows 11’de parmak hareketleri ile ya-
pılabilecekler şunlardır:

• Bir menüde sağ tıklama: Öğeye basılı tutma
• Tüm açık pencereleri görme: Ekranı üç par-

mak ile yukarı kaydırma
• Masaüstünü gösterme: Ekranı üç parmak 

ile aşağı kaydırma
• Son açık uygulamaya geçme: Ekranı üç 

parmak ile sağa veya sola kaydırma.
• Bildirim merkezini açma: Bir parmak 

ile ekranın sağ kenarından içeri doğru 
kaydırma.

• Widget’ları görme: Tek parmak ile 
ekranın sol kenarından içeri doğru kay-
dırma.

• Masaüstleri arasında geçiş yapma: 
Ekranı dört parmak ile sağa ya da sola 
doğru kaydırma.

Android uygulama 
entegrasyonu
Windows 11’de Android uygu-

lamalarınızı Amazon Appstore 
aracılığıyla doğrudan Microsoft 
Store’dan indirebilirsiniz. İndir-
dikten sonra, diğer uygulamalar 
gibi Android uygulamalarını 
çalıştırabilirsiniz. İş akışları-
nız Android uygulamalarına 
bağlıysa, hantal telefonlarda 
beklemeleri engelleyerek 
üretkenliğinizi artırabi-
lirsiniz. Amazon’un sı-
nırlı Android uygulama 
pazarının her Android 
uygulamasına destek ver-
mediğini de söylememiz 
gerekiyor.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Üretkenliğinizi artıracak Windows 11 özellikleri
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Yılbaşı gecesi kahkahalarla güleceğiniz eskimeyen sit-com dizileri | EĞLENCE DÜNYASI

YILBAŞI GECESİ 
KAHKAHALARLA 
GÜLECEĞİNİZ 
ESKİMEYEN 
SİT-COM DİZİLERİ
Hemen herkes televizyonda ya da dijital 
platformlarda, güçlü hikayeleriyle kendilerini etkisi 
altına alacak epik yapımları izlemeyi sever. Ancak 
bazen, ihtiyaç duyulan tek şey samimi ve sıcak 
hikayeler seyretmektir. İşte tam da bu noktada, 
sitcom dizileri devreye girer...

EĞLENCE DÜNYASI | Yılbaşı gecesi kahkahalarla güleceğiniz eskimeyen sit-com dizileri
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Seinfeld
Ünlü komedyen Jerry Seinfeld’in yaz-

dığı (Larry David ile birlikte), başrolünü 
oynadığı ve aynı zamanda kendi hayatını 
anlatan Seinfeld dizisi, Amerikan sitcom 
geleneğinin yapı taşları arasında kabul 
ediliyor. 9 sezon 180 bölümden oluşan 
dizi, New York’un olağanüstü atmosferinde 
“hiçbir şey hakkında” hikayeler anlatıyor. 
Gündelik hayatta karşılaştığımız basit 
ve sıradan olaylar, Seinfeld’de eğlenceli 
ve herkesi kıskandıracak sıcacık anılara 
dönüşüyor.

Friends
Tüm zamanların en iyi sitcom dizileri 

arasında kabul edilen Friends, Manhat-
tan’da yaşayan bir grup arkadaşın hayatına 
odaklanıyor. Pek çok insanın hayalindeki 
türden bir arkadaşlığı mercek altına alan 
bu yapım, 10 sezon ve 237 bölümlük devasa 
bir külliyattan oluşuyor. Dizinin başrol-
lerinde ise Jennifer Aniston, Courteney 
Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matt-
hew Langford Perry ve David Schwimmer 
yer alıyor.

The Office
Mockumentary tarzını birçok insan ile 

ilk defa tanıştıran The Office, kurmaca 
bir belgesel yapısı taşıyor. Ricky Gerva-
is’in de yapımcıları arasında olduğu dizi, 
Dunder Mifflin adlı bir kağıt şirketinin 

Scranton şubesi ofisinde yaşanan kahkaha 
dolu olayları konu alıyor. 

Dizinin başrolünde ünlü komedyen Steve 
Carell, efsanevi Michael Scott karakterine 
hayat veriyor.

How I Met Your Mother
Toplamda 9 sezon 208 bölüm boyunca 

ekranlarda kalan How I Met Your Mother, 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en 
çok sevilen sitcom dizilerinden bir tanesi. 

Ted Mosby isimli bir adamın 2030 

yılında, çocuklarına anneleri ile nasıl 
tanıştıklarını anlatan ve bunun için bol-
ca flashback kullanan yapım; romantik 
komedi sevenler için de oldukça iyi bir 
seçenek.

S
ıcacık çayınız veya kahveniz ile kanepede kıvrılıp içten 
bir hikaye izlemek istiyorsanız, sitcomlar gayet iyi bir 
seçenek olacaktır. Bölüm süreleri genellikle kısa olan bu 
yapımlar, hem keyifli vakit geçirmenize hem de başka 

arkadaşlıklar, başka dünyalar tanımanıza imkan sağlar. Sizler 
için birbirinden eğlenceli, birbirinden komik sitcom dizilerini 
bir araya getirdik. Sıcak içeceğiniz ve patlamış mısırınız ha-
zırsa, başlayalım!

It’s Always Sunny in 
Philadelphia
2005 yılında yayın hayatına başlayan 

dizi, günümüzde halen daha devam eden 
efsanelerden... Ancak şimdiden uyarmakta 
fayda var, It’s Always Sunny in Philadelphia 
kara mizahtan hoşlanan sitcom tutkunla-
rına odaklanıyor. Kendilerini The Gang 
(Çete) olarak adlandıran, kişisel çıkarla-
rından başka hiçbir şeyi umursamayan ve 
aynı zamanda birlikte Paddy’s isimli bir 
bar işleten bir grup arkadaşın başından 
geçen sıra dışı maceraları işliyor. Şu anda 
15 sezonluk bir arşiv bulunduran yapım, 
162 eğlenceli bölüme sahip.

EĞLENCE DÜNYASI | Yılbaşı gecesi kahkahalarla güleceğiniz eskimeyen sit-com dizileri
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Xbox Series S
CD Projekt RED, yeni grafik güncellemesi ile Witcher 
3’ün imajını tazelemeyi hedefliyor. Ancak bu daha iyi 
grafikli versiyonu oynamak için yeni bir konsola ya da 
günümüz standartlarına uygun pahalı bir bilgisayara 
ihtiyacınız var. Neyse ki uygun fiyatlı Xbox Series S, 
burada devreye girerek sizleri kurtarıyor. 512 GB 
hafıza ile gelen ürün, Game Pass gibi öne çıkan 
servisler sayesinde tüm dünyada yok satıyor. 

Witcher 3 | EĞLENCE DÜNYASI

CD Projekt RED’in en sevilen oyunu olan 
Witcher 3, oyunculara nefes kesici bir açık 

dünya, muazzam bir hikaye ve ana hikayeden 
daha çok dikkat çeken yan görevler ile 

oyuncuların favorilerinden birisi haline gelmişti. 
Hatta oyun o kadar çok sevilmişti ki hem oyuna 
ilham kaynağı olan kitaplar yok satmış hem de 

Netfl ix’in Witcher dizisi çok izlenmişti.

YENİ GRAFİKLERLE YOLDA!

EĞLENCE DÜNYASI | Witcher 3
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C
yberpunk 2077’nin olaylı çıkı-
şının ardından firma hem Cy-
berpunk’ı düzeltmeye çalışan 
hem de Witcher 3 için yeni nesil 

güncellemesini hazırlamaya çalışan CD 
Projekt RED yetkilileri, 2021 yılının so-
nunda çıkması planlanan güncellemeyi 2 
kez ertelemişti. Hatta 2. erteleme duyu-
rusunda güncellemenin “süresiz olarak 
ertelendiği” belirtilmişti.

Bu yılın başında Cyberpunk 2077’nin 
daha hızlı düzeltilebilmesi için yeni nesil 
güncellemesini erteleyen CDPR yetkilileri, 
bugün yaptıkları açıklamada ise Witcher 
3’ün yeni nesil güncelemesinin 14 Aralık 
2022 tarihinde, yani tam 1 ay sonra çıkış 

yapacağını duyurdu.
Oyunun şu anda satıldığı tüm platform-

larda yani PlayStation 4, PlayStation 5, 
Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo 
Switch ve Steam Deck’te yayınlanacak 
güncellemenin ücretsiz olacağını da belir-
telim. Peki bu güncellemede neler olacak?

Öncelikle oyunun bu güncellemeden 
sonra PC platformunda RTX desteğiyle 
oynanabilir olacağını belirtelim. Öte 
yandan Witcher 3 topluluğunun en sev-
diği modlardan birisi olan HD grafik 
modunun yapımcısı olan Halk Hogan’ın 
da bu projede yer aldığı ve oyunun grafik-
lerinin elden geçirileceği de açıklanmıştı. 
Öte yandan ne yazık ki oyunun PS5 ve 

Xbox Series S/X platformları için grafik 
iyileştirmeleri dışında ne gibi özellikler 
sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca oyuna The Witcher dizisindeki 
kıyafet ve aksesuarların da bu ek paketle 
oyuna ekleneceği açıklanmıştı. Ortaya 
çıkan bazı iddialara göreyse bu ek paket 
sayesinde dizide gördüğümüz bazı sahne-
leri görev olarak oynayabileceğiz.

Oyunun halihazırda oynanabilir ol-
duğu tüm platformlarda ücretsiz olarak 
14 Aralık tarihinde yayınlanacağını ha-
tırlatalım. Ayrıca PC oyuncuları için de 
güncellemenin Steam, Epic Games ya da 
GOG fark etmeksizin tüm platformlardaki 
oyunlara geleceğini de belirtelim.

EĞLENCE DÜNYASI | Witcher 3
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