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021’i geride bıraktık ve yepyeni bir yıla girmenin 
heyecanını siz değerli Mediatrend okurları ile 
paylaşıyoruz! Kış teması ile karşınıza çıktığımız 
bu sayımızda; kış aylarında hayatınızı kolaylaş-

tıracak teknolojileri ve birbirinden ilginç giyilebilir kış 
teknolojilerini anlattık.

Mobil Hayat köşemizde, 2022 yılında sahneye çıkacak en 
iyi amiral gemisi telefonları sıraladık. Ayrıca sosyal medyada 
etkileşiminizi artıracak püf noktaları sizlerle paylaştık. Her ay 
olduğu gibi, bu sayımızda da bir ünlü isimle sohbet gerçekleş-
tirdik. Sevilen karikatürist Emrah Ablak ile teknoloji ve hayat 
üzerine konuştuk.

Gezi sayfamızda, Yavaş Şehirler hakkında bilgi verdik. Mut-
fakta Yaşam köşemizde ise yağsız kızartmanın ipuçlarını ve kış 
sebzeleriyle hazırlanabilecek çorbaları aktardık. Evde Yaşam 
köşemizdeyse, evde çalışarak para kazanabileceğiniz iş önerile-
rinden bahsettik. Aynı zamanda evde olduğunuz zamanı daha 

verimli nasıl değerlendirebileceğinizi paylaştık.
Kış temalı sayımızda, kış fotoğrafçılığında dikkat edilmesi 

gereken konuları sıraladık. Öte yandan termal kameralı dronelar 
ve bunların kullanım alanlarıyla Objektif köşemizi çeşitlen-
dirdik. Ses ve Görüntü sayfalarımızda 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 bilgisayar kullanıcıları için olmazsa olmaz 
aksesuarları seçtik. Dergimizin en keyif li köşelerinden biri 
olan Eğlence Dünyası bölümünde ise Tom Clancy’s Rainbow 
Six Extraction’dan bahsettik. Ayrıca 18 yıl sonra yeniden hay-
ranlarıyla buluşan The Matrix filmini de unutmadık!

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

MediaMarkt Türkiye

KIŞ

 | ÖNSÖZ 
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Kartepe
İstanbul’un güneyinde yer alan Kartepe, Türki-

ye’nin en popüler kayak merkezlerinden biridir. 
Güzel manzaraları, kaliteli kayak ve snowboard 
pistleri ile Kartepe, kış tatili yapmak isteyenler için 
mükemmel bir seçimdir. Kartepe, İstanbul’dan 
yaklaşık 1 saat uzaklıkta yer alır ve yıl boyunca 
ziyaretçilerine hizmet verir. Karatepe’de, kayak ve 
snowboard dışında da birçok açık hava etkinliği 
yapılabilir. Karatepe’de konaklama seçenekleri 
de oldukça geniştir, oteller, pansiyonlar ve kiralık 
evler gibi seçenekler bulunur.

Türkiye’deki en iyi kış destinasyonları | GEZİ

TÜRKİYE’DEKİ 
EN İYİ KIŞ 
DESTİNASYONLARI
Ocak ayı geldi çattı ve koca bir yıl geride kaldı. 2022, ne 
yazık ki pek çoğumuz için stresli ve zor bir yıl oldu. Peki 
hepimizin güzel geçmesini umduğu 2023’e başlamak için 
en iyi seçenek nedir? Eğer bu soruya cevabınız tatil ise 
doğru yere geldiniz. Sizler için Türkiye’deki en iyi kış tatili 
lokasyonlarını araştırdık ve bu yazımızda bir araya getirdik. 
Bildiğiniz üzere Türkiye, kış tatili için oldukça popüler bir ülke 
ve bu iş için birçok popüler yere sahip. İşte onlardan bazılar…

GEZİ | Türkiye’deki en iyi kış destinasyonları
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Kaçkarlar
Kayseri iline bağlı olarak yer alan Kaçkarlar, Türkiye’nin en popü-

ler kayak ve dağcılık merkezlerinden biridir. Kaçkarlar, 3.000 metre 
yüksekliğinde yer alır ve yıl boyunca ziyaretçilerine hizmet verir. 
Kaçkarlar’da, 7 adet kayak pisti bulunur ve pistlerin zorluk seviyesi 
farklıdır. Bu nedenle hem ilkokul öğrencilerinden hem de profesyonel 
kayakçılara hitap eden bir yerdir. Kaçkarlar’da, kayak dışında da birçok 
açık hava etkinliği yapılabilir, örneğin dağ yürüyüşleri, at binicilik 
ve karavan seyahatleri gibi. Kaçkarlar’daki konaklama seçenekleri de 
listemizdeki diğer yerler gibi oldukça geniştir.

Saklıkent
Antalya dendiğinde pek çoğumuzun 

aklına güneş ve kum gelse de şehir kış tu-
rizmi için de oldukça elverişli. Türkiye’nin 
en popüler kayak merkezlerinden biri olan 
Saklıkent, 2.100 metre yüksekliğinde yer 

alır ve yıl boyunca ziyaretçilerine hizmet 
verir. Saklıkent’te, 9 adet kayak pisti bulu-
nur ve pistlerin zorluk seviyesi farklıdır. 
Bu nedenle hem ilkokul öğrencilerinden 
hem de profesyonel kayakçılara hitap eden 

bir yerdir. Saklıkent’te, kayak dışında 
da birçok açık hava etkinliği yapılabilir. 
Saklıkent’te ayrıca, çeşitli yöresel yemek-
lerin tadını çıkarabileceğiniz çok sayıda 
restoran ve kafeterya bulunur.

Türkiye’deki en iyi kış destinasyonları | GEZİ

Uludağ
Bursa’nın güneyinde yer alan Uludağ, Türki-

ye’nin en popüler kayak ve dağcılık merkezlerin-
den biridir. Güzel manzaraları, düzenli kayak 
pistleri ve konaklama seçenekleri ile Uludağ, kış 
tatili yapmak isteyenler için harika bir seçimdir. 
Uludağ, İstanbul’dan yaklaşık 3 saat uzaklıkta 
yer alır ve yıl boyunca ziyaretçilerine hizmet 
verir. Uludağ’da kayak dışında da birçok açık 
hava etkinliği yapılabilir. Uludağ’da konaklama 
seçenekleri de oldukça geniştir, oteller, pansi-
yonlar ve kiralık evler gibi seçenekler bulunur.

Palandöken
Erzurum’a bağlı olarak 

yer alan Palandöken, Tür-
kiye’nin en popüler kayak 
merkezlerinden biridir. 
Palandöken, 2.100 metre 
yüksekliğinde yer alır ve 
yıl boyunca ziyaretçile-
rine hizmet verir. Palan-
döken’de, 14 adet kayak 
pisti bulunur ve pistlerin 
zorluk seviyesi farklıdır. 
Bu nedenle hem ilkokul 
öğrencilerinden hem de 
profesyonel kayakçılara hi-
tap eden bir yerdir. Palan-
döken’de, kayak dışında da 
birçok açık hava etkinliği 
yapılabilir. Palandöken’de 
konaklama seçenekleri de 
oldukça geniştir, oteller, 
pansiyonlar ve kiralık evler 
gibi seçenekler bulunur. 
Bu nedenle Palandöken 
şaşırtıcı bir biçimde kış 
tatiliniz için ideal bir se-
çenek olabilir. 

GEZİ | Türkiye’deki en iyi kış destinasyonları

| 98 | www.mediamarkt.com.tr



Samsung Galaxy S23 Ultra 
2023 yılında piyasaya sürülecek en iyi Android 

telefonlar arasında ilk sırada Samsung Galaxy S23 
Ultra 5G alıyor. Telefonun mükemmel fotoğraflar 
çekebilmeniz için geliştirilmiş bir kameraya, güçlü 
bir işlemciye ve uzun bir pil ömrüne sahip olması 
bekleniyor. Aynı zamanda, ekranında optik parmak 
izi sensörü bulunacak ve suya ve toza dayanıklı olacak. 
Muhtemel özellikleri arasında 6,8 inç ekran boyutu, 
Android 13 işletim sistemi, 108 MP + 10 MP + 10 MP 
+ 12 MP + 0.3 MP arka kamera, 40 MP ön kamera, 
1440 x 3200 piksel ekran çözünürlüğü, Qualcomm 
Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 12 GB RAM ve 128 
GB dahili hafızanın yer alması bakleniyor. 

Samsung Galaxy Tab S6  
Eğer siz de 2023’te yeni bir Android cihaz sahibi 

olmak istiyorsanız, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat 
çeken Samsung Galaxy Tab S6 modeline göz 

atabilirsiniz. 10.4 inç boyutundaki cihaz, 
özellikle de medya tüketimi ve güncelik 

aktiviteler için en çok tercih edilen 
modellerden biri. 

2023 yılında piyasaya çıkacak en iyi Android telefonlar | MOBİL HAYAT

2023 yılında piyasaya sürülecek olan en iyi dört 
Android telefon, son teknolojik özellikleri ve 
mükemmel performanslarıyla dikkat çekmeyi 
hedefl iyor. Bu yılın en iyi Android telefonları arasında 
üstün kamera özellikleri, güçlü işlemciler, süper hızlı 
internet erişimi, çeşitli renk seçenekleri ve uzun pil 
ömrü gibi özellikler bulunacak. Özellikle 5G ağlarını 
destekleyen modeller, internet erişim hızını ve 
bağlantı kalitesini arttırırken, yüksek çözünürlüklü 
ekranlar da mükemmel bir multimedya deneyimi 
sunacak. İşte bu yılın en iyi Android telefonları:

2023 YILINDA 
PİYASAYA ÇIKACAK 
EN İYİ ANDROID 
TELEFONLAR

MOBİL HAYAT | 2023 yılında piyasaya çıkacak en iyi Android telefonlar
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OnePlus 11 Pro 
2023 yılında piyasaya sürülecek en 

iyi Android telefonlar arasında üçüncü 
sırada OnePlus 11 Pro yer alıyor. Bu 
telefon, oldukça güçlü bir özellik setine 
sahip olacak. Örneğin, 16 GB RAM ve 
Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti sayesinde 
hızlı ve verimli bir performans sunacak. 
Ayrıca, 100W hızlı şarj özelliği sayesin-
de telefon hızlı bir şekilde şarj olacak 
ve 5.000 mAh pil gücü sayesinde uzun 
süre kullanılabilecek. Bu telefon, 2023 
yılında piyasaya sürülecek modellerden 
biri olacak ve OnePlus 10 modellerinin 
tümünü yüksek özellikli bir telefon ola-
rak geride bırakacak. Fiyatı hakkında 
henüz çok fazla bilgi bulunmamakla 
birlikte, beklenen fiyatı oldukça yüksek.

2023 yılında piyasaya çıkacak en iyi Android telefonlar | MOBİL HAYAT

Huawei 
P60 Pro
2023 yılında pi-

yasaya sürülecek en 
iyi Android telefonlar 
arasında ikinci sırada 
Huawei P60 Pro yer alıyor. 
Siz belirtmeden hemen önce 
söyleyelim evet, telefon teknik 
olarak Android değil HarmonyOS 
kullanıyor. Ancak bu yeni işletim 
sistemi henüz çok fazla cihazda kul-
lanılmadığı için teknoloji harikası 
olmasını umduğumuz P60 Pro’yu bu 
listeye dahil ettik. Telefonun beklenen 
özellikleri arasında 6.58 inç ekran, 50 MP 
+ 8 MP + 8 MP + 40 MP arka kamera, 32 MP 
ön kamera, OLED dokunmatik ekran tipi, 16 
milyon renk, QHD+ ekran çözünürlüğü, Qual-
comm Snapdragon 8 Gen 2 ya da açıklanmamış 
bir Kirin yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB/512 GB 
dahili hafıza yer alacak. Bu telefon, 2023 yılında ge-
lecek en telefonlar arasında yerini alacak.

Samsung Galaxy A54
2023 yılında piyasaya sürülecek en iyi 

Android telefonlar listesinde dördüncü 
sırada Samsung Galaxy A54 yer alıyor. Bu 
telefon, 50 megapiksel sensörle karşımıza 
çıkacak ve kamera konusunda yılın en id-

dialı modelleri arasında yer alacak. Ayrıca 
geniş açı ve henüz ne olduğu bilinmeyen 
üçüncü bir kamera daha arka tarafta bizleri 
karşılayacak. Telefon kutudan Android 13 
tabanlı OneUI 5.0 ile çıkacak ve aralıksız 

üç yıl boyunca yazılım güncellemesi ala-
cak.  Samsung Galaxy A54, 2023 yılının 
ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekle-
niyor ve tahminen 400 Euro civarında bir 
fiyata satılacak.

MOBİL HAYAT | 2023 yılında piyasaya çıkacak en iyi Android telefonlar
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Xiaomi, Leica ile birlikte geliştirdiği yeni amiral 
gemisi cihazlarını duyurdu. Xiaomi 13 Serisi, 

Leica tarafından geliştirilen optik teknolojiler ve 
profesyonel fotoğraf özelliklerine sahip, ayrıca 

çeşitli yeni optik teknolojiler ve işleme yetenekleri 
de içeriyor. Xiaomi 13 Serisi, yeni tasarımıyla 

birlikte en son Snapdragon 8 Gen 2 
işlemcisini ve Xiaomi’nin Surge 

pil yönetim sistemini 
kullanıyor.

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.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro tanıtıldı! | MOBİL HAYAT

XIAOMI 13 VE 
XIAOMI 13 PRO 
TANITILDI!

MOBİL HAYAT | Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro tanıtıldı!

| www.mediamarkt.com.tr | 14 15



Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri
Ekran: 6,73 inç QHD+ ekran, Corning Gorilla 

Glass Victus, HDR10+, Dolby Vision, 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Arka kamera, f/1,9 (geniş) diyafram aralığı 50 

MP kamera (1,6 mikron piksel), Çift piksel PDAF, 
Lazer AF, OIS; 50 MP telefoto, f/2,2 diyafram 
aralığı 50 MP (ultra geniş)

Ön kamera: f/2,5 diyafram aralığı 32 MP (geniş)
İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14
Batarya: 4820 mAh Li-Po batarya, 120 W kablo-

lu, PD3.0, QC4, 50 W kablosuz, 10 W ters kablosuz
RAM ve depolama: 8 GB RAM / 128 depolama, 

8 GB RAM / 256 GB depolama, 12 GB RAM / 256 
GB depolama, 12 GB RAM / 512 GB depolama

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro tanıtıldı! | MOBİL HAYAT

Xiaomi 13 teknik özellikleri
Ekran: 6,28 inç FHD+ ekran, Corning 

Gorilla Glass Victus, HDR10+, Dolby 
Vision, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Arka kamera: f/1,9 (geniş) diyafram 

aralığı 50 MP kamera (1 mikron piksel), 
PDAF, OIS; 10 MP telefoto, f/2,4 diyafram 
aralığı 12 MP (ultra geniş)

Ön kamera: f/2,5 diyafram aralığı 32 
MP (geniş)

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı 
MIUI 14

Batarya: 4500 mAh Li-Po batarya, 67 
W kablolu, PD3.0, QC4, 39 dakikada 
%100 şarj

RAM ve depolama: 8 GB RAM / 128 
depolama, 8 GB RAM / 256 GB depolama, 
12 GB RAM / 256 GB depolama

X
iaomi 13, 6.36 inç OLED ekran 
ve 120Hz ekran tazeleme hızına 
sahip. HDR10+ desteği olan ek-
ran, 1080x2400 piksel çözünürlük 

sunuyor. Xiaomi 13, arkasında 50 MP ana 
kamera, 10 MP telefoto lens ve 12 MP 
ultra geniş açılı kamera bulunan 3’lü bir 
kamera kurulumu ile çıkıyor. Ön kame-
rası 32 MP çözünürlüğündeyken, arka 
kamera ile 8K video kaydı yapılabiliyor. 
Ön kamera ise ne yazık ki hala 1080p 
video kaydını destekliyor. Xiaomi 13, 8 
GB RAM / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 
GB / 512 GB hafıza seçenekleri sunuyor 
ve 4500 mAh kapasiteli bataryası ile 67W 
kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj 
özelliklerine sahip.

Xiaomi 13 Pro ise, Xiaomi 13’ten daha ge-
niş bir ekrana sahip. 6.73 inç LTPO OLED 
ekranı olan telefon, 120 Hz ve DolbyVision 
özelliklerine sahip ve 1440x3200 piksel çö-
zünürlük sunuyor. Xiaomi 13 Pro, Android 
13 işletim sistemini ve Snapdragon 8 Gen 
2 işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB RAM 
ve 12 GB RAM seçenekleri bulunan Xiaomi 
13 Pro, arkasında 50 MP ana kamera, 12 
MP ultra geniş açılı lens, 8 MP periskopik 
telefoto lens ve 5 MP makro lens bulunan 
4’lü bir kamera kurulumu ile çıkıyor. Ön 
kamerası 20 MP çözünürlüğünde olurken, 
arka ve ön kamera video özellikleri küçük 
kardeşiyle benzerlik gösteriyor. Xiaomi 
13 Pro, 4600 mAh kapasiteli bataryası ile 
120W kablolu, 67W kablosuz ve 10W ters 
şarj özelliklerine sahip.

MOBİL HAYAT | Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro tanıtıldı!
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2022 yılına merhaba dediğimiz bu dönemde soğuklar 
da yavaş yavaş varlığını hissettirmeye başladı. 

COVID-19 nedeni ile her zamankinden daha dikkatli 
olmamız gereken bu dönemde kalın kıyafetler 

giyinerek zorlu kış şartlarından korunmamız 
gerekiyor. Peki bu kış bir farklılık yaparak 

soğuklardan teknolojiyle korunmaya ne dersiniz? Siz 
değerli okuyucularımız için kış aylarında imdadınıza 

koşacak giyilebilir teknoloji ürünlerini derledik...

KIŞA UYGUN 
GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİ 
ÜRÜNLERİ

Kışa uygun giyilebilir teknoloji ürünleri | KIŞKIŞ | Kışa uygun giyilebilir teknoloji ürünleri

| www.mediamarkt.com.tr | 18 19



SKIINCore termal kıyafet  
Listemizdeki en dikkat çeken ürünün 

SKIINCore olduğunu rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Zira kış aylarında kalın giyin-
meme rağmen üşüyorum diyen kişiler 
için tasarlanmış bu ürün, temelde bir 
termal sporcu içliği konumunda. Tabii 
işin içine teknoloji de girince diğerle-
rinden kolaylıkla ayrılıyor. 

SKIINCore, 56g kapasitesindeki batar-
yadan beslenen 18 watt gücünde ısıtıcı 
sistemleriyle donatılmış. Mobil uygu-
laması üzerinden kontrol sağlanabilen 

termal kıyafet, kullanıcıların dilemesi 
halinde ayak, bacak, el, kol, gövde ve sırt 
gibi vücudun çeşitli bölümlerine farklı 
derecelerde ısı verebilme yeteneğine sahip. 

Termal kıyafet, kullanıcı verilerine 
göre en düşük ayarlarda çalıştığında 8 
saate kadar ısı üretebiliyor. USB-C üze-
rinden şarj olmasının yanı sıra power-
bank görevini de üstleniyor. Özellikleri 
itibariyle kış aylarında adeta üşümeyi 
unutturacak bu ürünün fiyatı ise doğal 
olarak biraz tuzlu.

Kışa uygun giyilebilir teknoloji ürünleri | KIŞ

Hi-Fun akıllı eldiven  
Kış soğuklarından en çok et-

kilenen organlarımızdan biri 
şüphesiz ellerimiz. Bu nedenle 
soğuklardan bir nebze olsun 
korunmak için çoğumuz el-
diven kullanıyoruz. İşin tek-
noloji kısmı tam da burada 
başlıyor. Peki nasıl? Hi-Fun 
akıllı eldiveni ile…

Son dönemde fazlasıyla 
popüler hale gelen bu 

tür akıllı eldiven-
ler, dondu-

rucu 

soğuklardan korumasının yanı sıra bün-
yesinde barındırdığı hoparlör ve mikro-
fonlarla Bluetooth teknolojisini kullanarak 
telefonunuzu cebinizden çıkarmadan sesli 
görüşmeler yapmanıza olanak sağlıyor. 
Bunun için baş parmağınızı kulağınıza 
götürmeniz yeterli. 

Piyasada farklı markalar altında satılan 
birçok akıllı eldiven bulabilirsiniz. Bu 
noktada ortalama bir eldivenin 15 saat 
konuşma ve 8 güne kadar bekleme süresi 
sunduğunu söyleyebiliriz. Bu süreler, 
eldivenin içerisine başarılı bir şekilde 
gizlenmiş dahili batarya sayesinde oluyor.

Akıllı bere  
Kış aylarında sıklıkla kul-

lanılan berelerin Bluetoo-
th teknolojisi ile daha da 
akıllı hale geldiğini biliyor 
muydunuz? Bu sayede hem 
kafamızı soğuklardan ko-
rurken hem de bünyesinde 
barındırdığı kulaklıklar ve 
mikrofonlarla telefon konuş-
ması ve müzik dinleme gibi 
işlemleri gerçekleştirebiliyo-
ruz. Öte yandan üzerinde 
müzik ve aramalar için bir 
de kontrol paneli mevcut.

KIŞ | Kışa uygun giyilebilir teknoloji ürünleri
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Yeni bir yıla giriş yaptığımız şu günlerde zorlu 
kış şartları etkisini artırıyor. Neyse ki pek çok 

konuda olduğu gibi burada da teknoloji hayatımızı 
kolaylaştırmak için imdadımıza yetişiyor ve 

sorunları ortadan kaldırıyor. Biz de sizler için kış 
aylarında içinizi ısıtacak ve hayatınızı kolaylaştıracak 
teknolojileri bir araya getirdik. İşte zorlu kış günlerini 

daha iyi hale getirmek için en iyi çözümler…

ZORLU KIŞ AYLARINDA 
HAYATINIZI 

KOLAYLAŞTIRACAK 
TEKNOLOJİLER

Zorlu kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak teknolojiler | KIŞKIŞ | Zorlu kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak teknolojiler

| www.mediamarkt.com.tr | 22 23



Soluduğunuz havayı arındırın
Hastalıklar, kış aylarında karşımıza 

çıkan en büyük tehlikelerden biridir. 
Özellikle de son zamanlarda içinde bu-
lunduğumuz salgın döneminde. 

Zorlu kış şartlarında aynı ortamda 
bulunduğumuz insanlardan hastalık 
kapabilir ya da onlara hastalık bulaştı-

rabiliriz. Bunun olmasını önlemek için 
yapabileceğimiz şeylerden biri de soldu-
ğumuz havayı temiz tutmak. Bunun için 
ihtiyacımız olan en önemli ürün ise hava 
temizleyiciler. 

Bu makinelerden birini kullanarak 
korunmak için aldığınız önlemlere bir 
yenisini daha ekleyebilirsiniz. 

Kurutma makineleri 
Kış aylarının en zorlu süreçlerinden 

biri çamaşır kurutmak. Bir zamanlar evin 
içinde yer kaplayan ve soğuk havalarda 
kabusa dönüşen bu işlem, kurutma ma-
kineleri sayesinde sadece dakikalar alıyor. 
Böylelikle zaman ve alan artık insanlar 
için sorun olmaktan çıkıyor.

Zorlu kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak teknolojiler | KIŞ

Korkmaz Moderna 
Kahve Makinesi  
Kış aylarında içinizi 
ısıtacak sıcak bir kahve 
istiyorsanız, Korkmaz 
Moderna kahve makinesi 
tam da size göre. Özellikle 
de kolay temizlenebilir 
olmasıyla dikkat çeken 
ürün, günü kahvesiz 
atlatamayanlar için ideal. 

Kahve ve çay makineleri 
Kışın en olmazsa olmazı sıcak içeceklerdir. 

Üşüdüğümüzde, hastalandığımızda ya da 
kendimizi kötü hissettiğimizde ilk aklımı-
za gelen çözüm daima onlara başvururuz. 
Soğuk havada evde ya da işteyken içinizi 
ısıtmak için kendinize bir fincan çay ya da 
kahve hazırlayabilir, bir yandan ısınırken 

bir yandan da o günkü işinize odaklanabi-
lirsiniz. Aynı zamanda bir termos alarak bu 
sıcaklığı daima yanınızda taşıyabilirsiniz. 

Yaşam alanınızı daha sıcak 
hale getirin
Bir zamanlar hastalıklara ve ölümlere 

neden olan zorlu kış şartları ile mücadele 

artık hiç olmadığı kadar kolay. Pek çoğumuz 
doğalgaz ile ısınan yerlerde zamanımızı ge-
çirsek de bu daima yeterli olmuyor. Eğer siz 
de yeterince ısınmayan bir yerdeyseniz her 
biri bir diğerinden iyi olan klima ve elektrikli 
ısıtıcı gibi çözümler kullanarak, evinizde ya 
da iş yerinizde adeta yaz aylarındaki kadar 
sıcak bir ortam oluşturabilirsiniz. 

KIŞ | Zorlu kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak teknolojiler
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Kış aylarındaki en büyük yardımcınız kurutma makineleri | EVDE YAŞAM

Günlük yaşantımızda bizlere yardımcı olan 
ve hayatımızı kolaylaştıran birçok elektronik 
ürün mevcut. Şarjlı dikey süpürgeler, robotlar, 
aydınlatma çözümleri ve diğer akıllı ev aletleri bu 
listenin yalnızca küçük bir bölümü. Fakat şüphe 
yok ki çamaşır kurutma makineleri ilk sıralarda 
yer alıyor. Peki alırken nelere dikkat etmeliyiz?

KIŞ AYLARINDAKİ 
EN BÜYÜK 
YARDIMCINIZ 
KURUTMA 
MAKİNELERİ

EVDE YAŞAM| Kış aylarındaki en büyük yardımcınız kurutma makineleri
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Kış aylarındaki en büyük yardımcınız kurutma makineleri | EVDE YAŞAM

Ç
amaşır kurutma makineleri yalnızca 
kışın iş yükümüzü azaltmakla kalmı-
yorlar. Aynı zamanda kıyafetlerdeki 
tozu da hapsettikleri için olası alerjile-

rin önüne geçebiliyorlar. Ayrıca kıyafetlerden 
çıkan suyu da kireçlerden arınmış bir şekilde 
sakladıkları için daha sonra ütü veya temizlik 
yaparken kullanmak mümkün oluyor.

İlk olarak bir kurutma makinesi alırken 
otomatik program kontrolü olmasına dikkat 
etmelisiniz. Bu sayede makineyi 3 saatlik yoğun 
kurutma programında açsanız bile içerisindeki 
çamaşırı ve nem oranını kendisi kontrol ede-
rek gereken süreyi belirleyecek, dolayısıyla 2 
kata kadar enerji tasarrufu yapabileceksiniz. 

Ayrıca bu özellik sayesinde makinenin 
çamaşırların yıpranma sorununu ortadan 
kaldırdığını belirtelim. Zira dolap veya ütü 
kuruluğu seviyesine ulaşan kıyafetleri ek 
olarak bir iki saat daha kurutmaya çalışarak 
zarar vermeyecektir. 

Daha sonra alacağınız makinenin su ve toz 
hanelerinin erişilebilir olup olmadığına dikkat 
etmelisiniz. Çünkü belirli aralıklarla biriken 
suyu boşaltmanız ve de kıyafetlerinizden çıkan 
toz ve tüyü temizlemeniz gerekecek.

Bu kritik özelliklerin ardından hassas ku-
rutma, düşük ses seviyesi ve yüksek hijyen 
gibi farklı ek özellikleri olan makineleri in-
celeyebilirsiniz. Tambur boyutları ise 4 ila 10 
kg arası değişecektir. Burada kıyafetlerin ıslak 
ve kuru ağırlıklarının aynı olmayacağını göz 
önüne alarak bir seçim yapabilirsiniz.

EVDE YAŞAM| Kış aylarındaki en büyük yardımcınız kurutma makineleri
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Huawei Scale 3 akıllı tartı  
Tartı denince genellikle aklımıza üzerine çıkınca 

kilomuzu gösteren kare şeklindeki cihazlar geliyor. 
Ancak teknolojinin gelişmesi ile her alanda olduğu 
gibi tartılar da akıllı hale gelmeye başladı. Bunun en 
büyük örneklerinden biri konumundaki Huawei Scale 
3, ağızları açık bırakabilecek özellikleri bünyesinde 
barındırıyor. 

Huawei Scale 3, Wi-Fi 4 ve Bluetooth desteğine sahip. 
Kilo ölçmesinin yanı sıra vücut yağ oranı takibi ve 
iskelet kası değerlendirmesi yaparak kullanıcılarının 
kilo vermesine yardımcı olabiliyor. Öte yandan Huawei 
Sağlık uygulamasından tamamen bilimsel analize 
dayalı olarak detaylı bir vücut analizi oluşturabiliyor. 

Kişisel bakım rutininizi kolaylaştıracak teknolojik ürünler | EVDE YAŞAM

21. yüzyılda kişisel bakımın önemi 
hepimizin malumu. Daha sağlıklı 
bir hayat sürebilmek ve çevremizle 
olan etkileşimi daha verimli bir hale 
getirebilmek için vücudumuzun ihtiyacı 
olan bakım ve hijyeni sağlamakla 
yükümlüyüz. Kişisel bakımların 
gerçekleştirilmesi ve tüm bunların bir 
rutin hale getirebilmek için bazı ürünlere 
de ihtiyaç duyulduğunu belirtmekte 
fayda var. Biz de siz değerli MediaTrend 
okuyucularımız için her kesime hitap 
eden kişisel bakım ürünlerini derledik.

KİŞİSEL BAKIM 
RUTİNİNİZİ 
KOLAYLAŞTIRACAK 
TEKNOLOJİK 
ÜRÜNLER

EVDE YAŞAM| Kişisel bakım rutininizi kolaylaştıracak teknolojik ürünler
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Medisana 48310 
el tipi masaj aleti    
Vücudun yumuşak dokularının manipü-

lasyonu olarak lanse edilen masaj, bu hayat-
ta insanı rahatlatan önemli bir unsurdur. 
Medisana 48310 el tipi masaj aleti de sahip 
olduğu işlevlerle sanki profesyonel bir masör 
tarafından masaj yapılmış gibi hissettiriyor. 
Cihazda darbeli masaj, açılıp kapatılabilir 
kızılötesi ışık ve ısıtma gibi özellikler mevcut. 
Bu sayede kan dolaşımının hızlandırılmasına 
ek olarak en derindeki kasların bile gevşetil-
mesine imkan sağlanıyor.

Kişisel bakım rutininizi kolaylaştıracak teknolojik ürünler | EVDE YAŞAM

Oral-B iO 9 şarjlı diş fırçası  
Listemizin ilk sırasında Oral-B iO 9 şarjlı diş fırçası bu-

lunuyor. Bilindiği üzere ağız sağlığı için dişlerin düzenli 
fırçalanması oldukça önemli. Diğer taraftan kullanılan diş 
fırçasının da her anlamda kaliteli olması gerekiyor. Aksi 
takdirde dişlerinizde geri dönüşü olmayan sorunlara yol aça-
bilirsiniz. Kısacası kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. 

Oral-B iO 9 şarjlı diş fırçası, günlük diş fırçalama rutin-
lerini daha eğlenceli ve konforlu bir hale getirebilmek için 
tasarlandı. Oral-B’nin yuvarlak başlıklı ürünü, standart 
diş fırçalarına kıyasla daha temiz dişler ve daha sağlıklı 
diş eti vadediyor. Buna ek olarak 7 fırçalama modu, diş eti 
koruması, hızlı şarj ünitesi ve yapay zeka destekli 3D diş 
izleme ünitesi gibi teknolojileri ile öne çıkıyor.

Arzum AR507 
saç kurutma makinesi   
Listemizin bir diğer üyesi bir evin 

olmazsa olmazlarından saç kurutma 
makinesi. Biz de bu noktada sizlere Ar-
zum’un AR507 modelini öneriyoruz. 
2.200 W güç üretebilen cihaz, 2 fan ve 3 
sıcaklık seviyesine sahip. Bunun dışında 
bu cihazda bazı saç kurutma makinele-
rinde yaşanan saçlarda elektriklenme 
gibi sorunlar da yaşanmıyor. 

EVDE YAŞAM| Kişisel bakım rutininizi kolaylaştıracak teknolojik ürünler
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Sıcak Çikolata

Malzemeler
• 1 su bardağı süt
• 2 çay kaşığı toz çikolata
• 1 çay kaşığı toz şeker (isteğe göre daha az veya daha fazla ekleyebilirsiniz)
• 1 tatlı kaşığı vanilya ekstrak

Sütü bir tencerede ısıtın ve çikolatayı, şekeri ve vanilya ekstrağını ekleyin. 
Önceden çikolata ve şekeri karıştırarak daha kolay eritin. Çikolata çözül-
dükten sonra sıcak çikolatayı bardağa alın ve isteğe göre marshmallows 
veya çikolata ekleyerek servis edin.

Kış aylarında içinizi sıcak içecek tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Kış aylarının vazgeçilmezi olan sıcak içecekler, 
içerisinde bulunan malzemeler sayesinde hem 
vücudumuzu ısıtıyor hem de içerisinde bulunan 
vitaminler sayesinde sağlıklı bir seçenek. İşte 
size “Kış aylarında içinizi sıcak tutacak üç sıcak 
içecek tarifi : 

KIŞ AYLARINDA 
İÇİNİZİ SICAK 
İÇECEK TARİFLERİ

MUTFAKTA YAŞAM | Kış aylarında içinizi sıcak içecek tarifleri
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Kış aylarında içinizi sıcak içecek tarifleri | MUTFAKTA YAŞAM

Sıcak Meyve Suyu    

Malzemeler
• 1 su bardağı süt
• 1 su bardağı meyve suyu (kiraz, 

kaju, vişne gibi)
• 1 çay kaşığı şeker
• 1 çay kaşığı vanilya ekstrak

Sütü ve meyve suyunu bir tencerede 
ısıtın ve şekeri ve vanilya ekstrağını 
ekleyin. Karıştırın ve sıcak olarak servis 
edin. Bu tarifte, meyve suyunu istediği-
niz gibi değiştirebilir ve ek olarak tarçın 
veya ceviz ekleyerek değişik bir lezzet 
elde edebilirsiniz.

MUTFAKTA YAŞAM | Kış aylarında içinizi sıcak içecek tarifleri
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Sıcak Tarçınlı Çay   

Malzemeler
• 2 su bardağı su
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 çay kaşığı şeker (isteğe göre daha az veya 

daha fazla ekleyebilirsiniz)
• 1 çubuk vanilya
• 2 çay kaşığı çay

Suyu bir tencerede ısıtın ve tarçın, şeker, 
vanilya çubuğu ve çayı ekleyin. Karıştırın ve 
çayınızı sıcak olarak servis edin. Bu tarifte de, 
çayınızı istediğiniz gibi çeşitlendirebilir ve ek 
olarak ceviz, badem veya kanela ekleyerek daha 
zengin ve sağlıklı bir tarif elde edebilirsiniz. 

Kış aylarında içinizi sıcak içecek tarifleri | MUTFAKTA YAŞAMMUTFAKTA YAŞAM | Kış aylarında içinizi sıcak içecek tarifleri
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Gece fotoğrafları en iyi nasıl çekilir? | OBJEKTİF

Fotoğraf tutkunları için belki de en zorlayıcı 
anlardan biri gece çekimleri. Hem DSLR, hem 
aynasız hem de mobil fotoğraf tutkunları 
için gece çekimleri hem heyecan verici hem 
de hayal kırıklıklarına neden olan hatalarla 
karşımıza çıkıyor. Burada hem objektif 
seçimi hem de makine ayarlarının nasıl 
seçileceği gece çekimleri açısından önemli. 

GECE 
FOTOĞRAFLARI 
EN İYİ 
NASIL ÇEKİLİR?

OBJEKTİF | Gece fotoğrafları en iyi nasıl çekilir?
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Gece fotoğrafları en iyi nasıl çekilir? | OBJEKTİF

G
ece fotoğrafçılığı eğer doğru ekipman ve tek-
nik bilgiye sahip değilseniz hayal kırıklığına 
neden olabilir. Bu anlamda gece fotoğrafı 
çekmek isteyenler için ekipman seçimi bu 

anlamda önemli. Sizler için gece fotoğrafçılığı için 
gerekli ekipmanları, tüyoları ve objektif tavsiyelerini 
bir araya getirdik. 

Gece fotoğrafçılığı için gerekli 
ekipmanlar
Fotoğraf, ışığın gücüne ve kuvvetine dayalı olan 

önemli görsel sanat dallarından biri. Burada önemli 
olan ışığı iyi bir şekilde kullanmak. Gece fotoğrafçılığı 
ise tam aksine ışık imkânlarının oldukça az olduğu 
zor koşullara sahip. Özellikle doğal ışığın olmadığı 
gece fotoğrafçılığı, fotoğrafın kalitesini de etkileyen 
öğelerden biri. Bu anlamda gece fotoğrafçılığında 
kullandığınız makinenin diyafram açıklığının yük-
sek olması önemli. 

Ancak yüksek diyafram açıklığı özellikle DSLR 
makineler için titreme sorunlarını da beraberinde 
getiriyor. Işığın yetersiz olması nedeniyle daha uzun 
pozlama yapan makinenin bu çekim sırasında sabit 
kalması önemli. Bu anlamda da gece fotoğrafı için 
elde çekim yapmak pek de sağlıklı değil. 

Gece fotoğraf çekimi yapmak istiyorsanız önce-
likle makinenizi taşıyacak kadar güçlü bir tripoda 
sahip olmanız gerekiyor. Tabii ki burada taktığınız 
objektifin ağırlığını da hesaba katmak gerekiyor. 
Tripodla sarsılma sorununu engelledikten sonra 
fotoğraf çekimi yaptığınız yerin çekime uygun ol-
duğundan emin olmanız gerekiyor. 

Makine uzun pozlama yapacağı için kalabalık bir 
yerde çekim yapmak pozlamanın sağlıklı yapılmasına 
de engel olabilir. Yine uzak bir objeyi gece çekmek 
için de telefoto objektifler için özel monopod ayakları 
tercih etmeniz önemli. Ancak burada da fotoğrafı 
çekeceğiniz alanın uzanabileceğiniz rahatlıkta olması 
gerekiyor. Çünkü bu objektif sarsılmasını kesen mo-
nopodlar için yatarak fotoğraf çekmeniz gerekiyor.

Instax Mini
Güzel fotoğraf çekmek pek çoğumuz için 

önemli olsa da günün sonunda asıl önemli 
olan anıları ölümsüzleştirmek. Instax Mini, 
sevdiklerinizle geçirdiğiniz eşsiz zamanları 

anında elle tutulur hale getirerek bunu sağlıyor. 
Eğer siz de zamanı ellerinizde ölümsüzleştirmek 

isterseniz, bu ürüne göz atabilirsiniz. 

OBJEKTİF | Gece fotoğrafları en iyi nasıl çekilir?
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OBJEKTİF | Gece fotoğrafları en iyi nasıl çekilir?

Gece fotoğrafçılığı için dikkat 
edilmesi gerekenler
Işıklandırma
Burada özellikle çekimini yaptığınız 

alanda ışıklandırma yapılmış olması 
önemli. Eğer portre çekimi yapıyorsa-
nız flaş kullanmak mümkün ancak açık 
alanda özellikle de gece çekiminde flaş 
kullanmak pek de doğru değil. Bu an-
lamda fotoğrafını çektiğiniz alanı flaşla 
ışıklandırmaya çalışmak pek de iyi bir 
sonuç vermeyecektir. Eğer profesyonel bir 
çekim yapmak istiyorsanız ışık kullan-
mak da mümkün. Tabii ki bu ışıklarında 
ancak yakın çekimler için kullanıldığını 
unutmamak gerekiyor. 

Uzakta yer alan bir yeri çekiyorsanız bu 
anlamda çekimini yaptığınız yerin iyi bir 
ışıklandırmaya sahip olduğundan emin 
olmanız gerekiyor. Bu anlamda statlarda 
çekilen gece fotoğraflarının nasıl kaliteli 
sonuçlar verdiği de iyi bir örnek.

Yine uzun pozlama yaptığınız için fener 
ve benzeri ışıklı materyalleri kullanarak 
gece fotoğrafçılığında çok daha etkileyici 
pozlar çekebilirsiniz. Burada fotoğrafı 
çektiğiniz meşale çeviren bir jonglör ya 
da pozlama sırasında fenerlerle fotoğraf 
alanında bir arkadaşınızın dolaşması bu 
tür pozları yakalamanızı sağlayacaktır. 

Makine ayarları
Gece fotoğrafı için koşullara ve şartlara 

göre farklı ayarlar yapmanız mümkün. 
Ancak ışığın doğal olmadığı bu şart-
larda diyafram açıklığını son seviyelere 
çekmeniz önemli. Tabii ki bu daha önce 
de dediğimiz gibi sarsılmaya neden ola-
caktır. Diğer bir nokta ise ISO değerinin 
yükseltilmesi. Ancak ISO değerini yüksek 
tutmanız objektife giren ışık miktarını 
artırsa da fotoğraf gürültüsünün de art-
masına neden oluyor. 

Bu anlamda kaliteli bir gece fotoğrafı 
için denemeler yapmak ve doğru kalite 
ve ISO ayarını koşullara göre belirlemek 
gerekiyor. Burada makinenizin otomatik 
çekim modundan yararlanabilirsiniz. 
Her ne kadar bu ayarlar özellikle gece 
koşullarında doğru ayarı vermese de ya-
kın değerlere ulaşmanız mümkün. Yine 
pozlama telafisini de bu anlamda artıya 
almanız da daha ışıklı bir manzaraya sa-
hip olmanızı sağlayacaktır. Ancak burada 
ayarı fazla kaçırmamak ve ışık doğallığını 
bozmamanız gerekiyor. 

Objektif seçimi
Gece çekimlerinin belki de en can alıcı 

noktası objektif seçimi. Burada seçtiğiniz 
objektifin diyafram açıklığının f/1.8 ve 
altı olması önemli bir avantaj. Eğer çok 
uzak bir obje fotoğrafı çekmiyorsanız 
seçtiğiniz objektifin zoom aralığının kısa 
olması da daha stabil bir fotoğraf çekimi 
sağlayacaktır. 

Bu sayede makine sarsılması da en aza 
indirger. Yine objektiflerde zoom aralığı 
artıkça kalitenin de düştüğü bilinen bir 
gerçek. Bu anlamda çok uzak bir mesafeden 
fotoğraf çekmeyecekseniz telefoto ve zoom 
objektifleri kullanmamak da fayda var. 

Hem DSLR, hem de aynasız fotoğraf 
makineleri için kullandığınız objektifin 
makinenin kendi markasına ait olması da 
önemli bir avantaj. Her üretici makinesini 
kendi objektif lerinden en ideal sonucu 
almak için geliştiriyor. Bu anlamda en 
doğru sonuç için orijinal objektif kul-
lanmak önemli. 

Yine kullandığınız objektifi kullan-
madan önce temizlemenizde de yarar 
var. Eğer objektifte bir leke varsa gece 
çekiminde bunu anlamak zordur. Yine 
gece çekiminde bu tür lekeler fotoğraf 
kalitesini ekstra bozabilirler.

Gece fotoğrafları en iyi nasıl çekilir? | OBJEKTİF
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9. Nesil iPad                   
Dizi ve film izlemenin en kolay ve 
keyifli yollarından biri de tabletler. 
Siz de bu ihtiyacınıza yönelik bir 
ürün düşünüyorsanız, 9 Nesil iPad 
sahip olduğu güçlü işlemci, uzun pil 
ömrü ve kaliteli ekranı ile tam da 
aradığınız ürün olmayı başarıyor. 

Dizi maratoncuları için en iyi tabletler | SES VE GÖRÜNTÜ

Steve Jobs’un Nisan 2010 yılında tanıttığı ilk iPad modeli sonrası 
teknoloji dünyası tablet adını verdiğimiz yeni bir akıllı cihazla karşı 
karşıya kaldı. Özellikle 2010-2016 arası büyük bir pazara sahip 
olan tabletler daha sonradan ilginç bir şekilde kan kaybetmeye 
başladı. Bunun temel sebeplerinden biri ise özellikle Android 
tablet piyasasının fazlasıyla karmaşık hale gelmesiydi. Tüm bu 
karmaşadan ders alan tabletler, pandemi sürecinde küllerinden 
doğdu. Hem öğrencilerin ihtiyaçlarına koşan bu mobil cihazlar aynı 
zamanda dizi maratoncularının da radarına girmeye başladı. 

Her ne kadar akıllı telefonlar dizi izlemek için yeterli olsa da çok 
daha büyük bir ekranda dizi keyfi  yapmak isteyenler için tabletler 
ideal boyutlarda. Sizler için iyi bir dizi ve fi lm keyfi  için 10 inç 
boyutlarında beş tableti bir araya getirdik. 

DİZİ MARATONCULARI 
İÇİN EN İYİ TABLETLER

SES VE GÖRÜNTÜ | Dizi maratoncuları için en iyi tabletler
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LENOVO TAB M10 HD 10.1” 
Lenovo’nun uygun fiyatlı tableti, dizi ve 

film keyfi yaparken iyi bir dev ekran dene-
yimi yaşamak isteyen kullanıcılara hitap 
ediyor. Ekran tarafında TDDI dediğimiz 
dokunmatik alam ve ekran entagrasyonu-
na sahip olan model bu anlamda çok daha 
başarılı bir dokunmatik arayüz deneyimi 

sunuyor. Android 10 kurulu gelen tablet, 
sekiz çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan 
MediaTek Helio P22T işlemcisine sahip. Bu 
işlemci genel anlamda Lenovo tabletlerde 
kullanılıyor. Batarya tarafında ise dizi 
severleri üzmeyecek 5.000 mAh gücünde 
batarya karşımıza çıkıyor. 

Ekran çözünürlüğü anlamında ise TAB 
M10, adından da anlaşılacağı üzere HD 
çözünürlüğe sahip. Bu anlamda ekran 
çözünürlüğü 1280 x 800 seviyesinde. Dizi 
içerikleri ekran çözünürlüğüne çok önem 
vermeyenler ve uygun fiyatlı bir model ara-
yanlar için Lenovo TAB M10 iyi bir seçenek. 

SAMSUNG Galaxy Tab A8
Samsung’un uygun fiyatlı Android tab-

let arayan kullanıcılar için ürettiği tablet, 
10.5 inçlik ekranıyla tavsiye ettiğimiz en 
büyük ekranlı tablet.  Tablet 1920 x 1200 
çözünürlüğünde Full HD Plus TFT ekranla 
karşımıza çıkıyor. 

Tabletin belki de en önemli özelliği ise 
7.000 mAh büyüklüğünde ki bataryası. 
Soluksuz bir dizi maratonu yapmak için 
oldukça ideal olan bu batarya, hiç şarj ol-
madan gün boyu kullanım imkanı tanıyor. 

Samsung, işlemci tarafında ise giriş ve 

orta seviye tablet modellerinde kullandığı 
Unisoc T618 işlemcisine yer veriyor. İşlemci 
12 nm mimariye sahip, sekiz çekirdekli ve 2 
GHz hızında çalışıyor. Android 11 ile gelen 
tablet One UI 3.1 arayüzüne sahip. Bu da 
tabletin çok daha stabil çalışmasını sağlıyor.

Dizi maratoncuları için en iyi tabletler | SES VE GÖRÜNTÜ

Fiyat performans canavarı: TCL TAB 10 FHD 
TCL, özellikle kendi panelini üretebi-

len nadir teknoloji firmalarından biri. Bu 
özelliği sayesinde çok daha uygun fiyatlı 
modeller üreten firma, TCL TAB 10 FHD 
modeli ile hem öğrencilere hem de dizi izle-
yicilerine hitap eden bir fiyat segmentinde. 

TCL’nin kaliteli bir panel üreticisi olması, 
TCL TAB 10 FHD modelinin de çok daha 
üst modellerde karşımıza çıkan 1920 x 
1200 piksel çözünürlüğünde 10.1 inçlik 
ekrana sahip. 

Ekran konusunda tabletin en büyük 

avantajlarından birisi ise TÜV Rheinland 
sertifikasına sahip olması. Bu sertifika 
ile TCL TAB 10 FHD ekranı göz koruma 
modunda, mavi ışığın zararlı etkilerini 
azaltma özelliğine sahip olduğunu da bel-
geliyor. Özellikle uzun saatler film ve dizi 
izleyip tüm bölümleri bir gecede bitirmeye 
çalışan dizi tutkunları için ideal bir tablet 
var karşımızda.

Adından da anlaşılacağı gibi FHD çö-
zünürlüğe sahip olan tablet, aynı zamanda 
Gorilla Glass korumasına sahip. Aynı aile-

nin online eğitim odaklı versiyonuna 10s’e 
nazaran, karşımızda film izlemek için çok 
daha yetenekli bir tablet var. 

Sekiz çekirdekli 2 GHz hızında çalışan 
MediaTek MT8768E işlemcisi kullanan 
tablet, bu işlemciye sahip orta seviye tab-
letlere göre oldukça uygun bir fiyat ile 
karşımıza çıkıyor. 

Tabletin ağırlığı ise 450 gr gibi ortalama 
bir seviyede. Tabletin 5500 mAh gücündeki 
pili de uzun süre şarja takmadan dizi izle-
menize izin verecek büyüklükte. 

SES VE GÖRÜNTÜ | Dizi maratoncuları için en iyi tabletler
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HUAWEI Matepad T 10S 10.1”
Huawei, belki de uzaktan eğitim alan öğrenci-

ler için en ideal tablet seçeneklerine sahip. 
Ancak firmanın tabletleri aynı 
zamanda dizi tutkunlarına 
da hitap ediyor. Bu tablet 
1920 x 1200 çözünürlüğe 
sahip 10.1 inç büyüklüğe 
sahip IPS ekranla karşımıza 
çıkıyor. 

Ekran tarafında oldukça tat-
min edici olan model, işlemci 
tarafında da rakiplerinin bir adım 
önünde. 

Huawei Matepad 10S modeli, fir-
manın orta seviye telefonlarında da 
kullandığı sekiz çekirdekli Kirin 710A 
işlemcisine sahip. Bu anlamda sekiz çe-
kirdekli işlemci 2 GHz işlem gücüne sahip. 
Tablet batarya tarafında ise 5100 mAh gü-
cünde ki bataryası ile dizi severleri üzmeyecek 
bir güce sahip.

APPLE iPad WI-FI 64GB
Tablet piyasasının kurucusu ve hali ha-

zırda lideri olan iPad olmadan bir tablet 
listesi yapmak olmaz. 

Her ne kadar iPad modelleri fiyat açı-
sından rakiplerinin çok üstünde olsa da 
dizi maratonu yapmak ve iyi bir ses ve 
görüntü deneyimi ile karşı karşıya kalmak 
için iPad en ideal seçenekler arasında. 

iPad’in 9. Nesil tableti olan cihaz, 10.2 
inç büyüklüğünde Retina özellikli IPS 
ekranla karşımıza çıkıyor. 

Özellikle Retina ekran özelliği, dizi 
izlemeyi çok daha keyifli hale getiriyor. 
Apple ekosisteminde yer alan tüm mo-
dellerde olduğu gibi 9. Nesil iPad’de iyi 
bir ses deneyimi sunuyor. 

İşlemci tarafında ise A13 Bionic çip 
karşımıza çıkıyor. Bu işlemci altı çekir-
dekli yapıda ve 2.65 GHz gücünde. Bil-
diğiniz gibi işlemci iPhone 11 serisinde 
karşımıza çıktı. 

Kısacası dizi maratonu yapmanın dışın-
da da iyi bir tablete ihtiyacınız varsa iPad 
9. Nesil oldukça iyi bir tercih. 

SES VE GÖRÜNTÜ | Dizi maratoncuları için en iyi tabletler
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İnternetin hayatımızın merkezine oturmaya başladığı 2010’lu 
yıllar, akıllı TV modellerin de hayatımıza girmeye başladığı ve 

yaygınlaştığı döneme denk geliyor. Aslında ilk defa Japonya’da 
1994 yılında alınan Smart TV patenti bu yönde atılan ilk adımdı. 

Eski televizyonunuzu ‘akıllı’ hale getirin | SES VE GÖRÜNTÜ

ESKİ TELEVİZYONUNUZU 
‘AKILLI’ HALE GETİRİN

SES VE GÖRÜNTÜ | Eski televizyonunuzu ‘akıllı’ hale getirin
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J
aponların televizyona entegre bir multimedya 
sistemi kurduğu bu yeni cihaz, aynı zamanda 
yazılım güncellemesi de alabiliyordu. Ancak 
2011 yılında Samsung’un başlattığı akıllı TV 

pazarlaması yeni imkânlar doğurdu. Akıllı telefon 
sektörünün de hareketlendiği bu yıllar, uzun yıllardır 
panel teknolojisi dışında gelişim sağlamayan TV’lerin 
yeni bir şekle bürünmesini sağladı. 

Her ne kadar akıllı TV oldukça büyük imkânlar 
sunsa da bu teknolojinin ilk başlarda pahalı olması, 
tüketicileri de farklı çözümlere yöneltti. Bu anlamda 
normal bir televizyonu akıllı hale getiren teknolojiler 
de ortaya çıkmaya başladı. Peki, evimizde yer eski 
televizyonu nasıl daha yetenekli hale getirebiliriz? 
Bu sorunun yanıtı için mevcut seçenekleri sizler 
için derledik. 

TV Box’lar
Smart TV teknolojisinin bulunması ile o dönem 

hayatımıza girmeye başlayan Full HD TV modelleri 
de yavaş yavaş bu yeni akıma adapte olmaya başladı. 
Ancak Full HD, HD Ready ve HD televizyonlar çok-
tan birçok ülkede yaygın hale gelmişti. İşte o dönem 
için oldukça pahalı olan Smart TV teknolojisine 
yatırım yapmak istemeyen kullanıcıların yardımına 
ilk olarak TV Box’lar koştu. 

TV Box’lar kendi içinde yer alan işlemcisi, RAM 
ve işletim sistemi ile genel olarak HDMI kablosu 
üzerinden normal bir LCD TV modelini akıllı hale 
getirebiliyor. Özellikle USB bellek boyutunda olan 
modellere göre çok daha güçlü yapıda olan bu mo-
deller, bazı özel markaların ve içerik hizmetlerine 
de kolayca ulaşma imkânı tanıyor. 

TV Box’ların sunduğu çözünürlük ve mevcut 
TV modelinin çözünürlüğü de iyi bir sonuç almak 
anlamında önemli. Örneğin 4K çözünürlük sunan 
bir TV Box, Full HD ya da 2K desteği olan bir TV 
modelinde tam performans çalışmayacaktır. Bu 
anlamda akıllı TV çubuğu seçerken de bu detaya 
da dikkat etmek gerekiyor.

 TV Stick’ler
TV Stick’ler ise hem daha az yer kaplaması hem de 

kolayca taşınması açısından önemli avantajlara sahip. 
Her ne kadar TV Box’lar çok daha güçlü özelliklere 
sahip olsa da son yıllarda Stick’ler de neredeyse bu 
cihazlarla yarışacak kadar yetenekli hale geldi. 

TV Stick’ler genel anlamda fiyat performans açısın-
dan çok daha fazla tercih ediliyor. Ancak hem Stick 
hem de TV Box seçimlerinde modelin özellikleri ve 
işletim sistemine dikkat etmek gerekiyor. Piyasada 
yer alan TV Stick’ler çoğunlukla Android TV des-
teğine sahip. Bu anlamda cihazın güncel sürümü 
desteklemesi gerekiyor. Yine güncelleme ve teknik 
servis desteği de bu cihazlar açısından önemli. 

https://www.shutterstock.com/image-photo/tv-
stick-man-hands-2023660808
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1993 yılında Türkiye, ODTÜ 
aracılığıyla ilk kez internet 

bağlantısını kullanmaya başladı. İlk 
dönemlerde internet hızı 64 kbit/

saniyeydi. Ülkemizde internetin 
yaygınlaşmasıyla kademeli olarak 

bu hızda artış yaşandı. 

Bir döneme damgasını vurmuş yazılımlar | BİLGİSAYAR DÜNYASI

Bir döneme 
damgasını 
vurmuş 
yazılımlar
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Java Applet
Java Applet’ler web sayfalarına nesne 

olarak bağlanan, Java teknolojisi üzerine 
inşa edilmiş bir web tarayıcı bileşenleridir. 
Web tarayıcısı içerisinde çalışan küçük Java 
programları diye de tanımlayabiliriz. ASP 
ve PHP gibi sunucu tabanlı teknolojilerin 

yaptığı işi istemci tabanlı Java kodları 
çalıştırarak yapılması amacıyla ortaya 
çıkmış bir teknolojiydi. Güvenlik açıkları 
nedeniyle ciddi sorunlara sebep olan Java 
Applet’ler için istemci tarafında sıklıkla 
Java güncellemeleri yapmak gerekebiliyor-

du. Bu sorunlarla beraber sonraki yıllarda 
Flash’ın ve JavaScript’in yaygınlaşmasıyla 
ve bu araçlarla Java Applet benzeri işlem-
leri istemci tarafında yapılabilmesi Java 
Applet’lerin zaman içerisinde azalmasına 
hatta bitme noktasına getirmiştir.

Teleport Pro
İnternet hızının düşük olduğu dönemlerdi, şimdiki gibi 

e-kitaplar, PDF vb. dosyalar da yaygın değildi. İçerisinde 
onlarca sayfa PHP veya Photoshop konu anlatımının olduğu 
bir web sitesini gezmek, sayfalara tek tek tıklayıp açılmasını 
beklemek büyük bir eziyetti. Teleport Pro hedef olarak verilen 
bir URL’deki tüm web sayfalarını veya sadece belirli dosyaları 
(htm, jpg… gibi) bilgisayarınıza kaydetmenizi ve bu sayfaları 
offline olarak açmanızı sağlıyordu. Siz internette işlerinize 
bakıyorken o arka planda istediğiniz sayfaları bilgisayarınıza 
indiriyordu.

Netscape
90’lı yılların efsane web tarayıcısı olan Netscape internetin ilk 

çıktığı ve yaygınlaştığı yıllarda ezici üstünlükle en çok kullanılan 
web tarayıcısıydı. Bu yazıya konu olan yazılımcıların bir kısmı 
büyük ihtimalle internet hayatlarına Netscape kullanarak başla-
mışlardır. Önceleri adı Netscape Navigator olan tarayıcının adı 
daha sonraları Netscape Communicator olmuştu. Sonraki sü-
rümlerinde sadece web tarayıcı değil, e-posta okuyucu ve HTML 
düzenleyici gibi bileşenleri de içerisinde barındırmaya başlamıştı. 
Ancak tarayıcı özelliklerini fazla geliştirememesi ve çağın biraz 
gerisinde kalması nedeniyle kullanımı azalmaya başladı. Micro-
soft’un Internet Explorer tarayıcısıyla girdiği rekabeti kaybeden 
Netscape 90’ların sonunda açık ara en çok kullanılan tarayıcıyken 
çok kısa süre içerisinde Internet Explorer’ın çok gerilerinde kaldı.

Bir döneme damgasını vurmuş yazılımlar | BİLGİSAYAR DÜNYASI

B
irçok internet devinin 1990’lı yıllarda doğduğunu dü-
şündüğümüzde, bu dönemde çok güçlü yazılım araçları, 
kütüphaneler, tam donanımlı derleyiciler ile hızlı bilgisayar 
ve mobil cihazlar artık birçok kişiye ulaşmıştı. 1995 ile 

2005 yılları arasını ele alarak geçmişe nostaljik bir bakış attığı-
mızda, mazide kalan birçok yazılım aracının bugün esamesinin 
bile okunmadığını görüyoruz. O dönemde yazılımla ilgilenenler 
az çok hatırlayacaktır, bahsi geçen araçlar günün şartlarında 
müthiş olanaklardı bizler için. Ancak bugün dönüp baktığımız 
zaman bu araçların oldukça ilkel, hantal ve bugünkü araçlarla 
kıyasladığımızda işe yaramaz şeyler olduğunu görebiliriz.

Microsoft Frontpage
HTML sayfalar hazırlamak için kullanılan zamanının en güçlü 

ve kullanışlı IDE’lerinden biriydi. ASP ve PHP kullanan birçok 
programcının da tercih ettiği derleyiciydi. Araç çubuğunda yer 
alan butonlar sayesinde çoğu sayfa elementini hiç kod yazmadan 
oluşturmanızı ve hızlıca web sayfaları hazırlamanızı sağlardı. Ara-
yüzü ve kullanımı Office Word’e çok benzediği için Word’ü iyi 
kullanan biri Frontpage’e kolayca uyum sağlayabilir ve kısa süre 
içinde o zamanın standartlarına göre oldukça güzel web sayfaları 
tasarlayabilirdi. Microsoft platformlarında çalıştığı gibi programın 
ilk sürümlerinin Macintosh versiyonu da bulunuyordu. Zaman 
içerisinde yerini önce Adobe Dreamweaver’a, sonra da .NET 
platformunu kullanan kullanıcılar için Visual Studio’ya bıraktı.

Adobe Flash
Hepimizin yakından tanıdığı bir ürün aslında Adobe Flash 

(Öncesinde Macromedia’ya ait olan Flash’ın adı Macromedia 
Flash diye geçerdi). Belki de ömrünün son zamanlarını yaşıyor. 
Son yıllarda bilhassa web tarayıcılarını yavaşlatması, güvenlik 
açıkları, sık sık gelen güncellemeleri ve mobil cihaz uyumsuz-
luklarıyla gündemi meşgul etmiştir. 

Az da olsa bazı web sitelerinde (bilhassa oyun ve video içe-
rikli sitelerde) kullanılmaya devam eden Adobe Flash’ın Flash 
Player’dan ziyade programlama aracı olan ActionScript’e artık 
bir nostalji aracı olarak bakabiliriz. Zira 5-6 sene öncesine ka-
dar çok popüler bir dil olan ActionScript artık neredeyse hiç 
kullanılmıyor. 

Çok değil 5 sene önce bir kariyer sitesinde ActionScript bilen 
yazılımcı ilanı aratsanız sayfalarca sonuç çıkardı, ancak şim-
di böyle bir arama yaptığınızda çok az sayıda ilan çıkacaktır 
karşınıza. 

Adobe Flash’ın bu noktalara gelmesinde en büyük etkenler 
şüphesiz performans sorunlarının yanında mobil tarayıcıların 
ve HTML5’in yaygınlaşmasıdır.

Swish Max
Flash animasyonlar 2000’li yıllarda web 

dünyasının en büyük eğlencelerinden biriy-
di. İzlemesi eğlenceli olan bu animasyonları 
Adobe Flash’ta hazırlamak ise ciddi emek 
isteyen ve uzun zaman alan bir işlemdi. 
Swish, Adobe Flash’ta hazırlanan yanarlı 
dönerli yazıları ve animasyonları hızlı şekilde 
hazırlanmasını sağlayan bir araçtı. Öyleki 
Flash’ta saatlerinizi alan bir animasyonu 
dahi 1-2 dakikada hazırlanamanızı sağlıyor-
du. Tabii ki yetenekleri kısıtlıydı, örneğin 
çizgi film benzeri bir animasyonu hazır-
lamak için uygun bir ortam değildi, daha 
ziyade yazılara ve nesnelere efekt verilmesi 
konusunda kullanılabilecek bir uygulamaydı. 
Adobe Flash’ın miadını doldurmasıyla bir-
likte artık Swish’te kullanılmayan nostaljik 
yazılım araçları arasına katıldı.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Bir döneme damgasını vurmuş yazılımlar
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Chromebook vs Windows dizüstü bilgisayar: Hangisini almalı? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

CHROMEBOOK VS WINDOWS 
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR: 

HANGİSİNİ ALMALI?
Chromebook’lar, çoğunlukla eğitim amaçlı 
olmak üzere dizüstü bilgisayar pazarında büyük 
ilgi görüyor. Google’ın hafi f işletim sistemi, 
Windows kadar özellik sunmuyor, ancak özellikle 
bütçe dostu donanımıyla, bazı baş ağrılarını da 
ortadan kaldırıyor.

Ancak bazı durumlarda ise bir Chromebook 
satın almak o cihaza boş yere para ödemekten 
farksız. Özellikle özel bir program veya oyun 
oynuyorsanız, Chrome OS size Windows’daki 
esnekliği sunmayacak. Üstelik bazı 
Chromebook’lar, Windows yüklü gelen dizüstü 
bilgisayarlardan bile daha pahalı.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Chromebook vs Windows dizüstü bilgisayar: Hangisini almalı?
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Bood kablolu oyun kolu
Windows mu Chromebook mu sorusuna 
ne cevap verirseniz verin, oyun oynamayı 
seviyorsanız yeni bir kola ihtiyaç 
duyacaksınız. Bood kablolu oyun kolu ise 
sunduğu geniş cihaz desteği, uygun fiyatı 
ise ergonomik tasarımıyla bulabileceğiniz 
en iyi seçeneklerden birisi. 

Chromebook vs Windows dizüstü bilgisayar: Hangisini almalı? | BİLGİSAYAR DÜNYASI

G
oogle, Chrome OS’yi birkaç yıl içinde geliş-
tirdi ve artık kullanımı oldukça iyi. Hafif, 
tamamen bir web tarayıcısıyla iş yapabilir 
ve mevcut birçok Chromebook’ta Google 

Play Store’u kullanıp Android uygulamalarını yük-
leyebilirsiniz.

Chromebook için güçlü durum, iyi bir dizüstü bil-
gisayarda mümkün olduğunca az harcama yapmak 
istediğinizde ve kullanım durumunuz oldukça hafif-
se, çok fazla web kullanımı içeriyorsa ortaya çıkıyor. 
Android ve web uygulamaları günümüzde size çok 
yol kat edebilir, ancak herhangi bir eski yazılım des-
teğine veya Photoshop gibi uygulamalara ihtiyacınız 
varsa, Chromebook ile hedeflerinize varamazsınız.

Chromebook’un gerçek gücü bütçe kategorisidir. 
500 dolar veya daha fazla bütçeniz varsa, Windows 
10 dizüstü bilgisayar almak kesinlikle daha iyi bir 
seçenek. Ancak 300 doların altında bir fiyata iyi bir 
Chromebook alabilirsiniz. Acer Chromebook 14, 4 
GB RAM ve gerçekten güzel bir 1080p IPS ekrana 
sahip. Bunların hiçbiri, benzer fiyatlı bir Windows 10 
dizüstü bilgisayarda yüksek ihtimalle bulunmayabilir.

Sonuç olarak, satın almanız gereken kesin bir doğru 
ya da yanlış cevap yok, çünkü Chromebook’larda da 
Windows dizüstü bilgisayarlarda da diğerini satın 
almak için zorlayıcı bir durum bulunuyor. Gerçekten 

kısıtlı bir bütçeniz varsa veya 
zamanınızın çoğunu hafif işler 
veya web’de gezinmekle geçi-
riyorsanız, Chromebook’ta 
iyi donanıma ve harika pil 
ömrüne sahip oldukça gü-
zel bir dizüstü bilgisayar 
alabilirsiniz.

Bu kullanım alanı, eği-
tim amaçlı ve çocuklara 
vermek için popüler hale 
gelmelerinin bir parçası. 
Ancak, web veya And-
roid uygulamalarının 
aksine uzaktan yoğun 
veya gerçek yazılım 
gerektiren herhangi 
bir uğraşınız varsa 
Windows 10/11 en 
net tercih olmalı-
dır. Chrome OS 
uzun bir yol kat 
etmiş olabilir, 
ancak bazı du-
rumlarda hala 
çok sınırlayıcı.

BİLGİSAYAR DÜNYASI | Chromebook vs Windows dizüstü bilgisayar: Hangisini almalı?
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NETFLIX’İN 
POPÜLER DİZİSİ 
“WEDNESDAY” 

HAKKINDA 
BİLMEDİĞİNİZ 

DETAYLAR
Netfl ix’in büyük ilgi gören “Wednesday” 

dizisi, yayınlandığı günden itibaren 
izleyicileri etkisi altına aldı. Tim 

Burton’ın geçmiş yıllardaki Addams 
Family yapımlarından ilham alarak 

çektiği dizi, hızla izleyenlerin beğenisini 
kazandı ve 2023 Altın Küre Ödülleri’ne 

aday gösterildi. Peki bu dizi hakkında 
muhtemelen birçok detayı gözden 

kaçırdığınızı biliyor muydunuz? Gelin 
beraber “Wednesday” dizisi hakkında 

ilginç detaylara göz atalım.

Netflix’in popüler dizisi “Wednesday” hakkında bilmediğiniz detaylar | EĞLENCE DÜNYASIEĞLENCE DÜNYASI | Netflix’in popüler dizisi “Wednesday” hakkında bilmediğiniz detaylar
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93

D
izinin yönetmen koltuğunda dün-
yaca ünlü Tim Burton oturuyor.
Amerikalı yönetmen, beyaz per-
dede “gotik ve karanlık” dünyalar 

yaratmadaki ustalığıyla tanınıyor. Bu 
nedenle Wednesday’deki evren tasarımı 
da oldukça başarılı. Ancak Burton dizinin 
ilk dört bölümünde yönetmen olarak yer 
alıyor. Dizide yönetmen olarak görev alan 
diğer isimler ise Gandja Monteiro ve James 
Marshall. Dizinin senaryosu ise Alfred 
Gough ve Miles Millar tarafından yazıldı.

Addams Family aslında bir çizgi roman 
ve diğer tüm yapımlar bundan yola çıkıla-
rak uyarlandı. Addams Family, 1960’larda 
televizyon dizisi, 1990’lı yıllarda iki film 
olarak izleyicilerin karşısına çıktı. İz-
leyicilerin beğenisini kazanan Addams 
Family’nin daha sonra bir animasyon 
uyarlaması da yapıldı.

Dizinin başrol oyuncusu Wednesday 
Addams’a hayat veren Jena Ortega, hiç-
bir sahnede gözünü kırpmadı. Bu detay, 
Wednesday karakterini daha da ürkütücü 

ve garip bir hale getiriyor. Jenna Ortega, 
eğer gözünü kırparsa, sahnelerin yeniden 
çekilmesi gerektiği için buna özen göste-
rerek oynadığını açıkladı.

90’lı yıllardaki Addams Family yapımla-
rında Wednesday karakterini canlandıran 
Christina Ricci, dizide Nevermore Aka-
demi’de bir öğretmen rolünde karşımıza 
çıkıyor. Oyuncunun evrene bu şekilde 
dönmesi pek çok hayranı mutlu ederken, 
90’lı yılların TV dizisini seven pek çok 
kişiyi de kızdırdı. 

EĞLENCE DÜNYASI | Netflix’in popüler dizisi “Wednesday” hakkında bilmediğiniz detaylar
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Lenovo IC DT G5
Modern oyunlar sahip oldukları grafik 
performans ile oldukça etkileyici 
olsalar da güçlü sistem gereksinimleri 
nedeniyle pek çoğumuzun sinirini 
bozabiliyor. Lenovo’nun bu hazır 
sistemi ise RTX 3060 ekran kartı ve 
Intel işlemcisi ile adeta her yapıma ve 
grafiğe meydan okuyor.

The Game Awards 2022 | EĞLENCE DÜNYASI

Her yıl düzenlenen ve heyecanla 
beklenen, ”Yılın Oyunu” ödülü ile 

öne çıkan The Game Awards 2022 
etkinliğinin sonuçları belli oldu. Törende 
ödüller dışında bazı oyun duyuruları da 
yapıldı. God of War: Ragnarök ve Elden 

Ring arasında büyük rekabet içeren 
ödülün sahibi ortaya çıktı. 

YILIN OYUNU ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

EĞLENCE DÜNYASI | The Game Awards 2022
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3 saate yakın süren törende, daha önceden oyuncular ve 
juriler tarafından oylanmış adaylar karşımıza çıkıyor. 
En merak edilen ödül ise çoğunlukla ”Yılın Oyunu” ka-
tegorisi oluyor. Bu kategoride kıyasıya rekabet oluşurken 

bu yılın devi Elden Ring oldu. Adaylar arasında tek rakibi olarak 
gösterebileceğimiz God of War: Ragnarök ise çoğu kategoride ödül 
kazansa da bir önceki oyununun aksine yılın oyunu seçilemedi.

Elden Ring, From Software tarafından yapılan aksiyon rol 
yapma oyunudur. Hidetaka Miyazaki önderliğinde geliştirilen 
oyunun yazar kadrosunun başında ise Game of Thrones’dan 
tanıdığımız George R.R. Martin bulunuyor. Oyun genel olarak 
oynanışı ve zaman zaman zorluğuyla oyuncuların dikkatini 
çekti ve Yılın Oyunu ödülünün sahibi oldu.

İşte diğer dikkat çeken ödüllerin sahipleri:
En İyi Oyun Yönetimi: Elden Ring
En iyi Bağımsız Oyun: Stray
En İyi Aksiyon Macera Oyunu: God of War: Ragnarök
En İyi Rol Yapma Oyunu: Elden Ring
En İyi Müzik: God of War Ragnarök
En İyi Aksiyon Oyunu: Bayonetta 3
En İyi Ses Tasarımı: God of War Ragnarök
En İyi Sanat Tasarımı: Elden Ring
En İyi Hikaye Anlatımı: God of War Ragnarök
En İyi Dövüş Oyunu: Multiversus
En iyi Mobil Oyun: Marvel Snap

EĞLENCE DÜNYASI | The Game Awards 2022
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