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Android Akıllı Telefonlar İçin Tavsiye Edilen Uygulamalar -2
Önder ŞİŞER - Elektronik Yüksek Mühendisi

onder.siser@emo.org.tr

Bu uygulamaları akıllı telefonlarınızda ‘Google Play Store’ uygulamasına girip isimlerini 
arayarak bulup, telefonunuza indirebilirsiniz. Ücretsiz olanları genellikle reklam içerirler. 

Burada seçilen uygulamalar meslek alanımıza yardımcı olabilecek veya gündelik 
kullanımlarda kolaylıklar sağlayacak programlardan seçilmişlerdir. Buraya eklenmesini 

istediğiniz uygulamalar ve önerileriniz için lütfen onder.siser@emo.org.tr mailine 
bildiriniz.

WPS Office-PDF, Word,Excel, PPT;

WPS Office Suite, hepsi bir 
arada özelliklere sahip en iyi 
ücretsiz android uygulamala-
rından biridir. MS Excel, Word, 
Powerpoint ile uyumludur ve 
ayrıca PDF'leri, elektronik tablo-
ları, sunuları, notları ve Google 

belgelerini vb. gösterebilir. 

Android için bu telefon uygulaması, dosya paylaşım ye-
teneklerinin yanı sıra ücretsiz bir PDF okuyucu, düzen-
leyici ve dönüştürücüye sahiptir. Ayrıca veri şifrelemeyi 
ve çoklu pencere modunu destekler. Kullanımı kolaydır 
ve ayrıca belgelerinizi otomatik olarak bulut platformu-
na kaydetmek için çevrimiçi sürücüye bağlanmanıza 
izin verir. Hepsi bir arada, bu yeni Android uygulaması 
tek bir eksiksiz ofis uygulamasıdır.

Web sayfasını görüntülemek için buraya tıklayınız.

AirDroid;

AirDroid, PC'nizdeki Android 
cihazınıza erişmek için ekran 
yansıtmalı bir Android uy-
gulamasıdır. Uygulama hem 
cihaza hem de bilgisayara 
yüklendikten sonra, dosyaları 
kolayca paylaşabilir ve Android 
telefonunuzun ekranını PC'nize 

yansıtabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan tüm android uygulamalarınıza erişe-
bilir, yeni bildirimleri, aramaları, cevapsız aramaları ve 
çok daha fazlasını görebilirsiniz. Android için bu harika 
uygulama, bilgisayarınızın tarayıcısında kullanılabilen 

bir web istemcisine de sahiptir.

AirDroid uygulamasının dikkate değer özellikleri:

— PC'nizdeki eksiksiz Android arayüzü;

— Uygulamaları PC'ye yedekleyin ve yükleyin

— Dosyaları ve diğer medyayı kablosuz olarak PC'ye ve 
bilgisayardan aktarın;

— Bilgisayarınızdan android cihaz panosuna metin 
kopyalayın;

— Kayıp bir telefonu takip edin veya uzaktan silin.

Web sayfasını görüntülemek için buraya tıklayınız. 

Google Haberler;

Google Haberler uygulaması, 
alakalı haberleri Google Haber-
ler beslemesinde sunmak için AI 
tekniklerini kullanır. Bu uygula-
ma, kişiselleştirilmiş haberleri-
nizi gösteren "Sizin İçin" bölü-
münü sunar ve "Tam Kapsam" 
da farklı yayıncılar tarafından 
bildirilen aynı haberleri veya 

hikayeleri farklı bakış açılarını vurgulayarak görüntüler.

"Gazetelik" bölümünde, diğer çeşitli dergilere ve haber 
kaynaklarına abone olabilirsiniz. "Google Haberler" 
ile ilgili en iyi bölüm, mobil cihazlar için bu android 
uygulamasında daha az bilinen medya yayıncılarını 
bile keşfedilebilir hale getiren devasa haber kaynakları 
veritabanıdır.

Google Haberler uygulamasındaki bazı özellikler;

— Okuyuculara belirli bir öykü hakkında daha fazla 
perspektif sağlamak için benzer makaleleri gruplandırır,

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid
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— Favorilerde takip etmek için her türlü konu ve kayna-
ğı seçin,

— Haber yayınları: Farklı kaynaklardan çeşitli makalele-
rin slayt gösterileri,

— Herhangi bir konu hakkında zengin bilgi sağlar,

— En iyi haber: Güvenilir kaynaklardan gelen, fikir ve 
analiz parçalarını ayıran birkaç önemli haber.

Web sayfasını görüntülemek için buraya tıklayınız.

Adobe Photoshop Express;

Adobe Photoshop Express, tüm 
fotoğraf meraklıları ve sosyal 
medyada fotoğraf paylaşmayı 
seven kişiler için iyi bir ücretsiz 
android uygulamasıdır. Hızlı, 
kolay ve güçlü fotoğraf düzenle-
meleri yapmak ve kolaj oluş-
turmak için en iyi araçlardan 
biridir. Fotoğraflarınıza rötuş 
yapmak için anında filtreler, 

çoklu ayarlama ve düzeltme seçenekleri ve sosyal med-
yada anında paylaşım gibi özellikler bulundurur. 

Android için iyi telefon uygulaması olan Photoshop 
Express uygulamasının dikkate değer özellikleri:

— Temel Özellikler: Kırpma, döndürme, düzeltme, çe-
virme ve kırmızı göz giderme;

— Otomatik Düzeltme: Poz, kontrast ve beyaz dengesi 
için tek dokunuşla ayarlama;

— Tek dokunuşla resimlerdeki kiri, lekeleri ve tozu 
giderir;

— Eklenecek çok çeşitli metin stilleri, kenarlıklar, çerçe-
veler;

— Netlik, gölgeler, vurgular, sıcaklık ve canlılık için kay-
dırmalı kontroller.

Web sayfasını görüntülemek için buraya tıklayınız .

Telegram;

Telegram WhatsApp uygulama-
sının harika bir alternatifi olarak 
ortaya çıktı. Uçtan uca şifreleme-
ye sahip ücretsiz android uygula-
masıdır.

Grup sohbetleri için bir özelliğe 
sahiptir ve sohbet robotlarının 

yaratıcısı haline gelmiştir. Telegram, Android kullanıcı-
ları için eğlenceli bir mesajlaşma uygulaması ve tele-
fonunuzda olması gereken android için güzel uygu-
lamalardan biridir. Telegram'ın mesajlaşma dışında 
yapabileceği birçok şey var.

— Düzenlemeden önce resminizi düzenleyin ve kendi 
GIF'inizi oluşturun,

— Kendi kendini imha eden gizli sohbet mesajlaşma 
özelliği,

— Bildirimleri, mesaj ön izlemelerini kapatın ve bazı 
belirli konuşmaları kilitleyin,

— Kişisel bulut depolama,

— Telgraf botları - gönderdiğiniz anahtar kelimelerle 
ilgili resimler alın, 

Web sayfasını görüntülemek için buraya tıklayınız.

SHAREit; Trans-
fer, Share Files

SHAREit, dünya 
çapında milyonlarca 
insan tarafından 
kullanılan Android 
paylaşım uygulama-
sıdır. En hızlı çapraz 
platform transfer 
hızına sahip olduğu 
düşünülmektedir. Ay-
rıca videolar, müzik, 

filmler, duvar kağıtları, GIF'ler dahil olmak üzere size 
ücretsiz çevrimiçi beslemeler sunar.

Android için bu telefon uygulaması, kendi ve paylaşılan 
medyanızı yönetmenize ve izlemenize izin veren güçlü 
medya oynatıcısını da tanıttı.

SHAREit uygulamasının dikkate değer bazı özellikleri:

— Bluetooth'un 200 katı hızıyla çok hızlı bir paylaşım 
hızına sahiptir,

— Platformlar arası cihazları birbirine bağlayın,

— Hemen hemen her dosya biçimini paylaşın,

— PC ve telefon arasında veri paylaşabilir,

— Bir şeyler paylaşmak için internete bağlı olması 
gerekmez.

Web sayfasını görüntülemek için buraya tıklayınız.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.magazines
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lenovo.anyshare.gps&hl=en_IN


38 TMMOB EMO Ankara Şubesi

Meteoroloji Hava Du-
rumu;

Meteorolojik bilgiler cebi-
nizde. Günümüzde milyon-
larca kişinin kullandığı akıllı 
telefon ve tabletler sayesin-
de, günlük hayat oldukça 
kolaylaşmıştır. Gelişen tek-
noloji ile birlikte, kurumlar 
ve şahıslar da buna uyum 

sağlamış ve artık teknolojik cihazların olmadığı bir dal 
kalmamıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu uygulama 
geliştirilmiştir. Uygulama sayesinde, bulunduğunuz her 
yerden, istediğiniz noktanın anlık hava durumu ve tah-
minlerine erişebilecek, planlarınızı rahatlıkla ve hızlıca 
yapabileceksiniz.

Özellikleri:

İllerimiz ve belirli ilçelerimiz için,

Anlık

- Hava Durumu

- Sıcaklık

- Basınç

- Rüzgar

- Nem

- Dinamik görüntüler

- Güneşin doğuş ve batış saatleri ile anlık konumu

Tahmin

- Gün içinde tahmin edilen saatlik hava durumu

- Saatlik tahmin grafiği

- Gelecek 5 güne ait tahmin edilen hava durumu, en 
yüksek ve en düşük sıcaklıklar

- Üzerine basıldığında açılan saatlik ve günlük tahmin 
detayları

Harita Görünümleri

- Uydu

- Radar

- Deniz Suyu Sıcaklıkları

- Kar Kalınlıkları

Kayıtlı Merkezler

- İl ve ilçe arama ve kaydetme

- Kayıtlı merkezlerin düzenlenmesi

- GPS üzerinden hesaplanan en yakın merkezin hava 
durumu ve tahmin bilgileri

Uyarılar

- Yapılan son meteorolojik uyarı, değerlendirmeler ve 
uyarı bildirimleri

- Meteorolojik uyarıların sosyal medyada paylaşılması

Paylaşım

- Son durum ve tahmin verilerinin sosyal medyada 
paylaşımı

- Kamera görüntülerinin son durum verileriyle beraber 
sosyal medyada paylaşımı

Radyo

- Uygulama içinden "Meteorolojinin Sesi Radyosu"nu 
dinleyebilme

Widget

- Farklı tasarımlara sahip widget'lar ile uygulamayı 
açmadan bulunulan konumdaki ya da seçilen merkezin 
hava durumu ve tahmin bilgisini görüntüleme

Web sayfasını görüntülemek için buraya tıklayınız.

Konuşan Kitaplık;

Millî Kütüphane Konuşan 
Kitaplık Görme Engelliler 
Merkezi üyelerinin arşivinde 
yer alan sesli kitapları zaman, 
mekân ve donanım engeli 
olmadan telefonları üzerin-
den de dinleyebilmelerine 
imkân sağlayan uygulama 

ekran okuyucu programlar aracılığıyla kullanabilecekleri 
şekilde tasarlanmıştır. 

Üyeler kullanıcı adı ve şifreleriyle uygulamaya giriş 
yapabilmektedir. En son dinledikleri sesli kitapları takip 
edebilirler, en son kaldıkları kısımlardan dinlemeye 
devam edebilirler. Bir önceki ayın en çok dinlenen sesli 
kitaplarını listeleyebilirler.

Web sayfasını görüntülemek için buraya tıklayınız.

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.mgm.meteorolojihavadurumu&hl=en_IN
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.mkutup.konusankitaplik&hl=en_IN

