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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Android Uygulamasında 

Güncelleme 

 

Meteorolojik Bilgiler Cebinizde... 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteorolojik gözlemler ve uydu-radar ürünleri 

ile sayısal hava tahmin modellerini kullanarak; kara, hava ve deniz ile ilgili 

meteorolojik tahminleri ve şiddetli meteorolojik hadiselerle ilgili erken uyarıları 

kamuya, özel sektöre ve halkımıza kesintisiz sunmaktadır. Bu kapsamda en iyi 

hizmeti vermek için çalışmalarına durmaksızın devam etmektedir. Mobil 

uygulamalarını da sürekli güncelleyerek kullanıcıların yüksek seviyede 

faydalanması gayesiyle hareket etmektedir… 
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Misyon, vizyon ve kalite politikamız doğrultusunda; bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler ışığında, uluslararası standartlarda, sorumluluğunun bilincinde, 

kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunan bölgesinde lider bir kurum olma yolunda 

ilerleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günümüz teknolojisini kullanarak hızlı 

bir şekilde sektörlere ve kullanıcılara sağladığı hizmetleri cebinize kadar getirdi. 

Gelişmiş teknoloji altyapısı ve 24 saat kesintisiz çalışan personeli ile %90'ları 

aşan hava tahmin tutarlılığı sağlayan kurumumuz, meteorolojik ürün ve 

hizmetleri teknolojinin elverdiği her ortamda kullanıcılara ulaştırmaktadır… 
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Günümüzde milyonlarca kişinin kullandığı akıllı telefon ve tabletler sayesinde 

günlük hayat oldukça kolaylaştı. Gelişen teknoloji ile birlikte kurumlar ve 

şahıslar da buna uyum sağladılar ve artık teknolojik cihazların kullanılmadığı bir 

alan neredeyse kalmadı… 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak; ürün ve hizmetlerimizi internette 

mgm.gov.tr adresimizden ve Meteorolojinin Sesi Radyomuzun yayınlarıyla 

sunmaktayız. Bunların yanı sıra televizyon, radyolar, yazılı basın-yayın ve mobil 

cihazlarla milyonlarca kişiye ulaşır hale geldi… 

Akıllı cihazlar için geliştirdiğimiz, Android hava durumu uygulaması 

Kurumumuzun temel ilkeleri baz alınarak her türlü sektöre ve kullanıcıya 

ulaşmamamızı sağlamaktadır. Uygulama sayesinde, bulunduğunuz her yerden, 

istediğiniz noktanın anlık hava durumu ve tahminlerine erişebilecek, planlarınızı 

rahatlıkla ve hızlıca yapabileceksiniz… 

 

Daha detaylı bilgi için; 

http://www.mgm.gov.tr/MgmAndroid.ppt 

Özellikleri: 

*Binden fazla merkeze ait Son Durum ve 
Tahminler ile Meteorolojik uyarılar, 
* Uydu ve radar görüntüleri, 
* Kar Kalınlıkları ve Deniz Suyu Sıcaklıkları, 
* Widget eklentileri, 

 

Her türlü öneri ve görüşünüz için; 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Yazılım ve Donanım Şube Müdürlüğü 

0 312 302 26 94 

yazilim@mgm.gov.tr 

http://www.mgm.gov.tr/MgmAndroid.ppt
mailto:yazilim@mgm.gov.tr

