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E-KİTAP OKUYUCU DOSYASI

Her zaman bir arada...
Bır Arada



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Bu sayımızda teknolojinin en büyük nimetlerinden, okuma 
alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren e-kitap konusuna değineceğiz. 
Kısaca e-kitaplardan bahsedecek olursak, bu kitaplar dijital ortamlarda 
okunmak üzere tasarlanmış dosya formatlarıdır. Bir e-kitap dosyası, 
basılı kitapların tüm özelliklerini kapsamakla birlikte bunlara ek olarak 
ses, video ve linkleri de içerebilir. Bu açıdan baktığımızda eğer kağıt 
kokusundan ve sayfalara dokunma hissiyatından vazgeçmek sizin için 
mümkünse, e-kitaplar tam size göre! 

E-kitapların günümüzde bu denli yaygınlaşması sağlayan en büyük 
etkenlerden biri de hiç şüphesiz e-ink, yani elektronik mürekkep 
teknolojisidir. Eğer bir tablet, cep telefonu veya sıradan bir bilgisayarda 
e-kitap okumayı denerseniz bir süre sonra gözleriniz yorulacak ve basılı 
bir kitap okumaktan aldığınız keyfi alamayacaksınız. E-ink teknolojisi işte 
tam bu noktada yardıma koşuyor. E-kitap okuyucuların tümünün 
kullandığı bu teknoloji, bilinen LCD, plazma veya tüplü ekranlardan 
farklı olarak, ekran arkasında ışık yayılımı yerine özel filmi sayesinde 
ortamdaki ışığı yansıtarak hem uzun süreli okumalarda göze zarar 
vermiyor, hem de açık havada ve ışığın direk geldiği ortamlarda 
okumayı mümkün kılıyor. Yani bir plajda güneşlenirken tabletinizden 
veya cep telefonunuzdan kitap okumanız çok mümkün değilken, e-ink 
ekranlı bir e-kitap okuyucu ile bunu rahatlıkla yapabilirsiniz!

Sevgili İnnovalılar,



“Ben basılı kitaplardan vazgeçemiyorum, neden e-kitap okuyayım?” 
diye soranlar var ise, fikrinizi değiştirmek için işte size e-kitapların 
sadece birkaç avantajı:
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• Kâğıt, cilt, baskı ve dağıtım maliyetleri olmadığı için basılı kitaplara
   göre çok ucuzdur.
• İnternet üzerinden dağıtılabildikleri için aradığınız kitaba dakikalar
   içinde sahip olabilirsiniz. 
• Depolanması ve taşınması oldukça kolaydır. Dilediğiniz kadar e-kitabı
   cebinizde taşıyabilirsiniz.
• Kitap içinde notlar almak ve sözcük taraması yapmak oldukça kolaydır.
• Boyutları ve ergonomisi nedeniyle basılı kitaba göre çok daha rahat
   bir okuma sağlar, bu da çok daha uzun okuma süreleri getirir.

E-kitap okumaya, bir e-kitap okuyucu cihaz satın almaya karar verdiysek, 
fakat ne alacağımızı bilemiyorsak şimdi de hep beraber e-kitap 
okuyucuları inceleyelim! Birçok markanın, birçok farklı özellikte e-kitap 
okuyucusu arasındaki farklar neler? Hangilerini tercih etmeliyiz, hangisi 
bizim okuma alışkanlıklarımıza daha çok hitap ediyor?
Haydi inceleyelim!



Tüm dünyaya e-kitabı sevdiren ve bu formatın yaygınlaşmasında büyük 
pay sahibi olan Amazon’un kendi markası olan Kindle e-kitap 
okuyucular çok uzun zamandır Türkiye pazarında da kendine büyük bir 
yer edinmiş durumda. Kindle’a karşılık olarak birçok güçlü rakip 
piyasaya çıkmış olsa da Amazon’un bu ürünleri halen en çok tercih 
edilen e-kitap okuyucu konumunda.

• Tuşlu, dokunmatik, büyük ekran, küçük ekran. Kendi zevkinize göre
   onlarca farklı modelde Kindle bulabilmek mümkün.
• Kindle’ın sahip olduğu Amazon e-kitap mağazasında yüzbinlerce
   içeriğe erişebilirsiniz.
• Diğer cihazlara göre daha üstün, daha yeni teknolojilerle üretiliyor ve
   sunuluyor.
• Kontrast oranları diğer cihazlara göre daha tatmin edici.
• Akıllı telefonlar için Amazon Kindle uygulaması bulunuyor.
   Bu uygulama sayesinde farklı cihazlar arasında senkronize bir okuma
   gerçekleştirebilirsiniz.
• Birçok farklı formatı bulunan e-kitap dosyalarının birçoğunu
   çalıştırmıyor. Ancak Calibre adındaki basit bir program ile tüm
   e-kitaplarınızı istediğiniz formata sorunsuzca dönüştürebilirsiniz.
• Fiyatı diğer cihazlara göre biraz daha pahalı.

Amazon Kindle
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Link burada

https://www.amazon.com/Amazon-Kindle-Ereader-Family/b?ie=UTF8&node=6669702011
https://calibre-ebook.com/download


Türkiye üretimi, yerli bir cihaz olan Calibro diğer cihazlara göre 
Türkiye’deki kullanıcıları çok daha mutlu edecek bir mağazaya sahip. 
Ayrıca teknik anlamda da Avrupalı ve Amerikalı rakiplerine göre hiç de 
geride kalmıyor!

• Türkçe içerik açısından oldukça geniş bir mağazaya sahip.
• Türkiye üretimi olması dolayısı ile satış sonrası destek ağı oldukça
   başarılı.
• Rakiplerine göre daha uygun fiyatlı.
• Açık kaynaklı yazılımı sayesinde rahat bir kullanım sağlıyor ve tüm
   formatları okumanıza izin veriyor.

Calibro
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Link burada

http://www.calibro.com/


Ülkemizde çok fazla rağbet gören bir marka olmasa da Kobo Avrupa ve 
ABD pazarında Kindle’ın ciddi bir rakibi olarak karşımıza çıkıyor.  Eğer 
Kobo konusunda kararsızsanız aşağıdaki maddelere bir göz atalım.

• Kindle’a benzer bir yazılım kullanıyor, dolayısıyla yazılım noktasında
   başarılı olduğu söylenebilir.
• Birçok platformda yer alan uygulaması ile senkronize bir okuma
   sağlıyor.
• Açık yazılımlı olması nedeniyle tüm e-kitap formatlarının rahatça
   okunmasına imkan veriyor.
• Tasarım anlamında oldukça şık ve ergonomik.

Kobo
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Link burada

https://www.kobo.com/tr/tr


Neredeyse tüm dosya formatlarını kolayca ve hızlı bir biçimde 
oynatabilen, ekran büyüklüğü ile rakiplerinin bir adım önünce geçen 
Onyx de e-kitap okuyucular arasında tercih edilebilir bir noktada.

• Büyük ekran sevenler için uygun seçenekleri mevcut.
• Dokunmatik ekran için bir de kalemi bulunuyor, bu sayede not almak,
   cümlelerin altını çizmek çok daha keyifli hale geliyor.
• Kitap okumada olduğu kadar tasarım yapma ve not alma konusunda
   da oldukça başarılı.
• Oldukça gelişmiş e-mürekkep teknolojisi ile profesyonel çizimler
   yapmanızı sağlıyor.

Onyx

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Link burada

https://onyxboox.com.tr/
https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

