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07.00  Hayat Sağlıklı Güzel
08.30 Nursel’le Evin Tadı 
09.30 2. Sayfya
12.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Yeni Bir Ben

18.45 Kanal D Haber
20.00  Bir Umut Yeter
23.15 Muhteem İkili 

07.15 Çalar Saat
10.00 Yeni Bir Gün
13.00 Yasak Elma
16.30 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma
00.15 Bizim Hikaye
03.15  Zuhal Topal’la Sofrada

07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.30 Beni Affet
10.45 Ufak Tefek Cinayetler
12.45 Nergis Zamanı
15.00  En Güzel Beni

17.00 Beni Affet
18.45  Star Haber
20.00 Söz
00.15 Avlu

08.00 Kendine İyi Bak
10.30 Nefis Tarifler
11.45 Nefis Tarifler
13.00 Gelin Evi
15.00 Zahide Yetiş ile

18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur
00.15 Gülperi

08.25 Böyle Bitmesin
10.30 Misafirim Var
12.30 Pelin Çift İle İyi Fikir
14.55 Kalk Gidelim
17.30 İmparatoriçe Ki

19.00 Ana Haber
20.00 Ege’nin Hamsisi
23.25 3’te 3 Tarih
02.35 Sinema: Son Takla

06.00  Güne Merhaba
09.00  Parametre
10.00  10’dan Sonra
14.00  Bugün
17.00 Günlük

 18.00  Ana Haber
21.00  Tarafsız Bölge 
23.00  Günün Sonu
01.00  Gece Haberleri
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Teknoloji Güncesi 

Geçtiğimiz ay Londra’da tanıtımı 
yapılan Huawei’nin yeni nesil amiral 
gemisi Huawei Mate 20 Pro’yu Belgrad 
Ormanları’nda sizler için deneyimledik

YENİ kimlik 
duyurusundan bu 
yana 30 milyona 
yakın vatandaş 
e-Kimlik sahibi 
oldu ve her ay bu 
sayıya 1 milyon kişi 
daha ekleniyor. 
Biyometri, çip 
ve PIN koruma 
özelliğiyle hem 
ulusal hem de 
uluslararası 
seviyede güvenliği 
sağlayan yeni kimlikler ile kamuda 
tasarruflar da artırılabilecek.  

MİKRO Yazılım, 30 yıllık bilgi 
birikimini ve müşteri deneyimini 
aktardığı yeni nesil bulut tabanlı 
ön muhasebe programı MikroX 
özelinde, tüm sektörleri ekonomik 
olarak destekleyecek nitelikte bir 
dijitalleşme kampanyası başlattı.

HUAWEİ’NİN beklenen 
telefonlarından olan ve 6,39 
inç’lik OLED ekranla gelen 

Huawei Mate 20 Pro, 3120x1440 
çözünürlük ve DCI-P3 HDR desteği 
sunuyor. Arka yüzünde 40MP geniş 
açılı f/1,8, 20MP ultra geniş açılı f/2,2 
ve OIS destekli 8MP telefoto f/2,4 
kamera bulunan cihazın ön yüzünde 
ise 8MP’lik bir kamera bulunuyor.

Huawei, geçtiğimiz hafta 
düzenlediği etkinlikte Türk basın 
mensuplarının telefonun fotoğraf 
özelliklerini de test edebilmesini 
sağladı. Belgrad Ormanları’nda 
gerçekleştirilen etkinlikte Huawei 
Mate 20 Pro, özellikle makro 
özellikleri ve farklı birçok durumda 
başarılı fotoğraflar çekebilmeyi 
sağlayan modlarıyla 
gazetecilerden 
geçer not almayı 
başardı.

Huawei 
Mate 20, 
gücünü 
7nm süreci 
ile üretilen 
Kirin 980 
işlemcisinden 
alıyor. Bu 
da cihazın 

10nm işlemcili 
herhangi bir 
amiral gemisine 
göre daha az 
güç tüketip 
daha fazla 
performans 
vereceği 
anlamına 
geliyor. Tüm 
bu güç 6 
GB RAM 
ve 128GB 
dahili 
depolama 
alanı ile 
birleşince 
Huawei 
Mate 20, microSD kartı da tarihe 

gömüyor. Diğer bir deyişle 
microSD ile genişletme 

seçeneği arayanlar 
artık nano SD kart 

slotu yoluyla bunu 
gerçekleştirebiliyor. 

4.200mAh 
kapasiteli pili 
USB Type-C 

üzerinden şarj 
olan cihaz, 3,5mm 

kulaklık girişine 
sahip değil. Ekran 

altı parmak izi sensörüyle 
gelen Huawei Mate 20 Pro, stereo 
hoparlör, hızlı şarj, IP68 su ve toz 
dayanıklılığı, çıkartılamayan pil 
gibi özelliklere sahip. Huawei Mate 
20 Pro, kutusundan Android 9 
Pie ve EMUI 9 kullanıcı arayüzü 
ile çıkıyor. Cihazın Türkiye fiyatı 
8499 TL olarak açıklansa da çeşitli 
teknoloji perakendecilerinin 
gerçekleştireceği kampanyaları 
takip etmekte fayda var.

Bir telefondan fazlası

Belgrad Ormanları’nda 
herhangi ek bir donanım 
kullanmadan çektiğimiz 
fotoğraflardan bir tanesi. 

MALUM akılı telefon fiyatları 
arasındaki tutarsızlık ev özellikle 
Apple ve Samsung gibi markaların 
değerinden çok üst seviyede 
fiyatlandırma yapması, hızla değişen 
dolar-avro kurları ve vergiler derken 
Türkiye’de satılan bazı telefonların 
yanına dahi yaklaşılamıyor.

Buna bir çözüm olarak kendine 
kendine gelişen yurtdışından telefon 
getirme ve bu telefonları pasaporta 
yazdırıp vergisini ödeyip Türkiye’de 
kullanabilme sistemi ise büyük bir 
zarar görmüş durumda. Geçtiğimiz 
Cuma günü devreye giren yasa ile 
170 TL olan bu vergi bir anda 500 TL 
seviyesine yükseltildi ve kulislerde 
dönen dedikodulara göre de yılbaşında 
enflasyon oranında tekrar gözden 
geçirilecek. 

Kayıt dışının önüne geçmek 
için tabii ki önemli düzenlemeler 
gerekiyor. Ancak üniversite 
eğitimi, devlet hizmeti veya kariyer 
süreçleri nedeniyle uzun süre 
yurtdışında yaşamak zorunda 
kalan vatandaşlarımız oralarda 
kullandıkları telefonları ülkemizde de 
kullanabilmek için yüksek meblağlarda 
ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu 
gibi kararlar alınmadan ya da ilgili 
otoritelere baş vurulmadan hareket 
etmenin ne denli yanlış olduğunun en 
büyük kanıtı da bu yeni yasa oldu.

Bu arada yurtdışında telefon da 
getiremeyeceğimize göre meraklılar 
bana sayfadaki e-posta adresimden 
ulaşırlarsa kendileri için bütçelerine en 
uygun telefonu seçmeleri konusunda 
yardımı bir borç bilirim.

İyi haftalar...

Yurtdışından 
telefon getirmek 
artık çok zor

5G’de  
bir ilk

QUALCOMM, Swisscom, 
Wistron NeWeb Corporation 
ve Ericsson bugün Avrupa’da, 
canlı bir 5G NR ağında ilk 5G 
donanımını gösterdiler. 3.5 GHz 
bant spektrumundaki 5G bağlantısı 
Lucerne’deki Swisscom’un Dialog 
Arena teknoloji etkinliğinde 
gerçekleşti. Bağlantı; 5G CPE, 
yani Ericsson’un radyo, ulaşım ve 
çekirdek ağ çözümleri donanımı 

ve yazılımlarını temel alan 
Swisscom’un 3GPP Rel-15 5G NR 

ağına erişim sağlayan WNC MWH-5 
kullanılarak gerçekleşti.

Etkinlik sırasında 5G NR 
Swisscom ağına bağlanan cihazda 
5G ikonu görüntülendi. Qualcomm 
Snapdragon X50 5G modeminden 
beslenen WNC cihazı ve RF alt 
sisteminin  2019’un ilk yarısında 
Swisscom’un 5G ağındaki piyasada 
satılan ilk 5G cihazlarından olması 
bekleniyor.

Qualcomm, Swisscom, WiNC 
ve Ericsson 5G donanımı 
ile canlı ağ üzerinden 
dünyadaki ilk 5G NR Sub-
6 GHz OTA bağlantısını 
başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdi

İşlemler şifre ve 
parmak izi ile 
yapılabilecek

Mikro Yazılım’dan 
1 TL’ye kampanya

CDT Bilgi Teknolojileri; Türkiye, Ortadoğu 
ve Orta Asya pazarı temsilciliğini üstlendiği, 
elektronik sektöründe dünyanın önde 
gelen üç boyutlu yazıcı üreticilerinden 
Nano Dimension  tarafından üretilen, 
katmanlı üretim yoluyla elektronik ürünler 
geliştirebilmenin yolunu açan DragonFly 
2020 Pro 3D yazıcıyı Dubai’de düzenlenen 
GITEX Fuarı’ı katılımcılarına tanıttı.

Dragonfly 2020 
Pro Gitex’te 
yoğun ilgi gördü

Yapay zeka 
ile gelen 
verimlilik
AKILLI telefon 
kullanıcıları, yapay zeka 
teknolojisinin desteğiyle 
başta kamera olmak üzere 
cihazlarının pek çok 
özelliğini daha verimli 
kullanıyor. Asus’un da 
ürünlerinde kullandığı 
akıllı kamera ve yapay 
zeka destekli şarj gibi 
teknolojiler, kullanıcı 
deneyimini daha 
zahmetsiz hale getiriyor.

KİNGSTON Technology Company Inc’in oyunculara 
yönelik bölümü olan HyperX, oyun severleri tatlı 
bir rekabete girecekleri fotoğraf yarışmasında 
buluşturuyor. Yarışma 4 Ocak 2019 tarihine 
kadar sürecek. Yarışma kapsamında seçkin bir 
jürinin belirleyeceği 3 katılımcı HyperX kulaklık, 
klavye, mouse ve mouse pad’in yer aldığı oyuncu 
ekipmanlarından oluşan ürün setlerinin sahibi olacak.

HyperX’in fotoğraf 
yarışmasında buluşuyor


