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TEKNOLOJİ

Yerli markada güçlü oyuncu

1
989 yılından bu yana sektörde faa-
liyet gösteren Başarı’nın geçtiğimiz 
yıl yaptığı yerel telefon markası gi-
rişimini önemli buluyoruz. Başarı, 

piyasaya sürdüğü Kaan N1 modelinden sonra 
bu kez de A1 modeli ile karşımıza çıktı. Yeni 
model yüksek teknik özellikleri ve rekabetçi 
fiyatı ile dikkati çekiyor. 

Kaan A1, 5 inç ekranı HD (1280 x 720 piksel) 
çözünürlüğe sahip. Orta segment ürünlerde 
tüketiciler farklı ekran boyutu tercihi yapma-
ya başladılar. Kimisi uygun rakamlarla 5.5 ve 
hatta 6 inç boyut ararken, eli küçük olanlar ve 
büyük telefonu cebine sığdıramayanlar için 
5 inç ideal bir ebat. Kaan A1’in HD IPS ekra-
nı yeterli aydınlatma ve keskinlik sunuyor. Bu 

ekranı kaplayan Dragontrail Glass, sektördeki 
bu alanda rekabeti de ortaya koyuyor. Japon 
cam üreticisi olan Asahi Glass Co tarafından 
üretilen bu camlar, ince, hafif ve darbeye 
yüksek dayanımları ile tanınıyorlar. Bu sayede 
ürünler hem ince hem de dayanıklı hale geti-
rilebiliyor. Kaan A1 içerisinde 2 GB hafıza ve 16 
GB depolama alanı bulunuyor. 

Güçlü özellikler
MicroSD kart yuvası sayesinde depola-

ma alanı 32 GB’a kadar artırılabiliyor. Dört 
çekirdekli 64bit ARM Cortex A53 MediaTek 
MT6737 işlemci 1.3 Ghz hızında çalışıyor. Gü-
nümüzdeki birçok uygulama için bu işlemci 
fazlasıyla iş görüyor. 

Yeni telefonun önünde 5 Megapiksellik 
bir selfie kamerası var. Arka tarafında ise 13 
megapiksellik bir kamera var. Arka kamera-
nın f/2.0 değeri, hızlı odaklanması, çift tonlu 
flaşı ve HDR yetenekleri sayesinde fotoğraflar 
düşük ışıklarda bile keskin ve canlı renklerden 
oluşuyor. Arka kamerada bulunan sarsıntı ön-
leyici sayesinde daha düzgün ve akıcı videolar 
çekebiliyorsunuz. 

Tüm tuşlar dokunmatik
Kaan A1 işletim sistemi olarak Android 7.0 

Nougat ile birlikte geliyor. Telefonun ön kıs-
mında fiziksel bir home tuşu bulunmuyor. 
Bunun yerine tüm tuşlar dokunmatik olarak 
geliyor. Arka kısmında ise parmak izi okuyu-
cu var. Tam işaret parmağına denk gelen bu 
okuyucu sayesinde telefon kilidini otomatik 
olarak açabildiğiniz gibi selfi, video veya mü-
zik uygulamalarına hızlı erişim de sağlamış 
oluyorsunuz. Platin, altın, toz pembe renk 
seçenekleri ile piyasaya sürülen Kaan A1 orta 
segmentte fiyatı makul bir ürün arayanlar için 
ideal bir seçim olabilir.

Yerli marka ürünlerde bugüne kadar birçok firma farklı 
girişimlerde bulundu. Bu markalardan bazıları artık piyasada 
yok. Ancak geçmişinde teknoloji ve iletişim olan şirketlerin bu 
sektörde kalması ve hayatını devam ettirmesi mümkün oluyor. 

Hazırlayan: Murat YILDIZ 

İyi fotoğraf için 
fotoğraf makinesi şart

C ep telefonlarının fotoğraf çekme özellikleri giderek güçlense bile dijital 
fotoğraf makineleri halen daha büyük lensleri ve sensörleri ile bu işi 
daha iyi yapıyor. Kompakt ve yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz bir 

makine her zaman can kurtarıcı olabilir. Leica’nın TL2 
modeli tam olarak bunu yapıyor. Küçük 

ebatlarda 24 megapiksellik fotoğraf 
çekimi ve 4K video çekim özelliği 

sunan TL2, art arda saniyede 20 
fotoğraf çekebiliyor. 50000 

ISO değerine sahip 
fotoğraf makinası karanlık 
ortamlarda bile rahatlıkla 

fotoğraf çekebilmenizi 
mümkün hale getiriyor.



Sanal gerçeklik 
kaskını da duyurdu

O
peratör markalı telefonların bü-
yük bir çoğunluğu, akıllı telefon 
satın alan kitleyi uygun maliyet-
ler ile cezbederek penetrasyo-

nu artırıyor. Turkcell T80 fiyat açısından bu 
kalıplara tam olarak uyuyor. Ancak iş özel-
liklere geldiğinde amiral gemisi telefonları 
aratmayacak üst seviye bir donanım olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Turkcell T80, 5.2 inç ebadında bir cihaz. 
Bu ekran 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip 
Dragontrail ekrandan oluşuyor. Dragontrail 
ekranlar rakiplerinden daha güçlü dayanıma 
sahip ancak daha ince form faktörlerinde ci-
haz üretimi yapılabilmesine imkan tanıyor. 
Yani ekran hem çizilmeye dayanıklı iken hem 
de daha ince bir görüntü sunabiliyor. IPS ek-
ranın parlaklığı ve renk canlılığı oldukça ba-
şarılı. 148,4 x 71,5 mm ebatlarındaki telefon 
7.7 mm kalınlığa sahip. Telefonun ağırlığı ise 
141.6 gram. Tasarım olarak Turkcell T80, ta-
mamen alüminyum alaşım bir metal gövde-
ye sahip. 3 farklı renk seçeneği sunan T80’nin 
güçlü donanım özellikle ise dikkati çekiyor. 

Güvenlik ön planda
Öncelikle arka tarafta bulunan çift kame-

ra, birçok yeni nesil üst klasman telefonlarda 
bulunan özellikleri size sunuyor. 13 mega-
piksellik arka kamera hem yüksek kalitede 
fotoğraflar çekmenize imkan verirken, hem 
de ikinci kamera sayesinde 3D fotoğraflar 
kaydetmenizi sağlıyor. Bu fotoğrafları 3D 
televizyonunuzda derinlik efekti ile birlikte 
görüntüleme şansınız oluyor. Arka kamera 
aynı zamanda daha başarılı odaklama, derin-

lik efekti ve birçok yazılımsal özellik ile birlikte 
geliyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 8 
megapiksellik bir sensör bulunuyor. 

T80 aynı zamanda parmak izi okuyucusu 
ile donatılmış durumda. Bu parmak izi oku-
yucusu sayesinde yalnızca telefonu daha 
güvenli hale getirmekle kalmıyorsunuz, aynı 
zamanda birçok uygulamada da biyometrik 
tanıma özelliğini kullanabiliyorsunuz. 

T80’nin içerisinde 2 GB hafıza var. İşlemci 
tarafında ise Qualcomm 8940 tercih edilmiş. 
1.4 GHz hızında ve 4 çekirdekli bir işlemci 
aynı zamanda grafik işlemler için 1.1 Ghz hı-
zında 4 çekirdekli işlemci ile destekleniyor. 16 
GB’lık depolama alanı aslında oldukça yeter-
siz. Bunun zaten 6 GB’ını işletim sistemi kulla-
nıyor. Ancak üzerinde bulunan MicoSD kart 

slotu sayesinde hafızayı dilerseniz 128 GB’a 
kadar artırabiliyorsunuz. Böylece fotoğrafları-
nıza, videolarınıza ve müziklerinize daha faz-
la yer açılmış oluyor. T80 işletim sistemi tara-
fında Android’in son versiyonu olan Nougat 
yani Android 7.1.1 ile birlikte geliyor. Yapılan 
açıklamada tüm güncel işletim sistemlerine 
kolay terfi sağlanmış olacak. 

Yazılım desteği var
Turkcell T80’i rakiplerinden ayıran en önemli 

şeylerden biri de kuşkusuz Turkcell yazılım ve 
servisleri. T80 satın aldığınızda Turkcell’in kat-
ma değerli servislerinden birçoğuna 1 yıl bo-
yunca ücretsiz sahip oluyorsunuz. Bunlar ara-
sında Turkcell Dergilik, Turkcell TV Plus, Turkcell 
Lifebox gibi uygulamalar var.

Daha önceki versiyonlarda 
giriş seviyesi akıllı cep 
telefonları piyasaya süren 
Turkcell, yeni T80 ile seviyeyi 
bir üste çıkararak, ilgiyi 
üstüne çekti.
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Turkcell T80 lansmanında aynı zamanda 
sanal gerçeklik (VR) kaskını da duyurmuş 
oldu. Yeni kask sayesinde T80’i ve başka 
marka telefonları kullanarak sanal 
gerçeklik uygulamalarını çalıştırmanız 
mümkün olacak.

T serisi 
çıtayı 
yükseltti


