
5G Uyumlu Akıllı Telefon Alırken Nelere 

Dikkat Etmeliyiz? 

5G teknolojisi, telefon dünyasında geleceği temsil etmekle birlikte, giderek daha 

fazla  büyük şirket 5G ağını destekleyebilecek akıllı telefonlar üretmeye hazırlanıyor. 
Hangi akıllı telefonun size uygun olduğunu seçmenize yardımcı olmak ve hangi 

özelliklere dikkat etmeniz gerektiğine dair bir rehber hazırladık fakat bunun öncesinde 
5G'nin ne olduğu ile ilgili bilgi verelim. 

5G Nedir? 

5G ağı, 4G LTE ağından devralan ve bir süre birlikte devam etmelerinin ardından 
kesin olarak yerini alacak olan mobil iletişim için yeni nesil standart bir teknolojidir. Bu 
ağın ana özelliği, daha yüksek hız ve daha hızlı yanıt süreleri ile aynı anda birçok 

bağlantıya izin vermesidir. 

5G ağının ortaya çıkışı,Haziran 2019'dan bu yana daha somut hale geldi ve o 
zamandan beri bu standarda uygun akıllı telefonlar üreten birkaç telefon şirketi 
devreye girdi. Bunlar Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve Oppo'dur . Bu makalede, 
en ucuz 5G telefon modellerinden en üst seviyelere kadar  herhangi bir seçim 
yaparken neleri dikkate alacağınızı ve bunun sonucunda da  en iyi 5G akıllı telefon 

modelini  doğru şekilde seçmenize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 

Aşağıda, rehberimizde yer alan ürünleri değerlendirmek için dikkate aldığımız ana 
özelliklerin kısa bir listesini bulacaksınız. En iyi 5G akıllı telefon olarak 
tanımlanabilmesi için veya en azından en iyiler arasında yer alabilmesi için bir mobil 

cihazın parametrelere uyması gerekir, bu nedenle teknik özelliklere çok dikkat ediniz. 

5G Akıllı Telefon Seçimi Nasıl Yapılır? 

Donanım : 5G'yi akıllı telefonlarda kullanmak için, şu anda yalnızca üst düzey 
SoC'lerle birleştirilebilen özel bir çip gereklidir. Bu tip donanımların ürettiği ısı çok 
yüksek seviyelere ulaşabileceğinden, yeterli bir soğutma sistemine sahip olması daha 
iyidir. 
Tasarım :5G akıllı telefonun tasarımı klasikten çok farklı değildir. Bu ayrıntıya dikkat 
edilmesi, özellikle boyut ve kullanılabilirlik açısından kesinlikle en çok dikkate alınan 

hususlardan biridir. 

Ekran : 5G'nin multimedyayı zorlayan doğası göz önüne alındığında, geniş ve kaliteli 
bir ekrana sahip olmak, pratik olması noktasında zorunlu bir seçimdir. 
Kameralar : Hem fotoğraflar için hem de sosyal ağlar, oyunlar ve görüntülü 
aramaların kullanımı için kaliteli kameralara sahip olmak, bunlardan en iyi şekilde 

yararlanabilme noktasında önemlidir. 

İşlevsellik : 5G akıllı telefon üreticileri, temel işlevlere ek olarak, 5G ağının 

kullanımını daha iyi deneyimlemek için her zaman yeni teknolojiler aramaktadır. 
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