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Program, bulunulan yere göre o günün namaz vakitlerini gösterir.
Ayrıca bir sonraki namaz vaktine kalan müddet de aynı ekranda
yazmaktadır.

Yani bu uygulamada şehir seçmeye ihtiyaç yoktur. Kendisi otomatik
olarak, cihâzın GPS sistemini kullanarak, o an bulunulan yeri
göstererek, namaz vakitlerini hesâblar.

Vakitler sekmesinde, bulunulan yerin Adı en üst kısımda
görülmektedir. Bu kısımda, cihaz internete bağlanamadığında, Arz
(enlem) ve tûl (boylam) bilgisi yer alır.

Cihaz internete bağlanamıyorsa, sol üstteki mevkii simgesi kırmızı
olur ve çok hassas olarak mevkiiyi bulamadığını gösterir. Eğer
dönüyorsa mevkii hassaslaşıyor demektir. Durup yeşil olduysa,
hassas şekilde bulunulan yeri kesinleştirmiş demektir. Her iki hâlde
de bildirilen vakitler doğrudur. Gösterilen vakitlerde tereddüde
mahâl yoktur.

Sâat kısmında ise, internete bağlanamıyorsa, Cihazın saati, internet
varsa, Atomik Sâat diye yazmaktadır. İnternet olmadığı zaman cihaz
saatinin doğru olduğundan emin olunması lâzımdır. Her iki hâlde de,
bildirilen namaz vakitleri kesin doğrudur.

Vakitler sekmesinde İmsâk, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı
vakitleri bildirilmektedir.

Online ve Offline çalışan uygulama

Devamı aşağıdaki 
sayfadadır…



Kıble sekmesinde, bulunulan şehrin kıble açısını göstermektedir.
Ekrandaki Yeşil Ok işareti de doğrudan kıbleyi göstermektedir.

Kıble istikametinin tesbiti esnasında, Demir-Çelik-Nikel ve Kobalt
madenleri ile elektronik cihazların etrafa yaydıkları magnetik
dalgalardan etkileneceği için bizi yanıltabilir. Kıble istikametine,
döşeme betonunda demir bulunduğundan, yere koyarak değil,
plastik masa veya sehpa üzerine koyarak bakılmalıdır. Döşeme veya
çelik masa, yanlışlığa sebeb olur.

Sağ üst kısımdaki Harita ile bul yazısına basılınca, yine bulunulan
yerdeki harita bilgileri gelir. Haritada Kıble istikâmetini gösteren Mavi
bir hat görülür. Buradaki harîta üzerine, çift tıklamalar ile
tıklandığında harîta büyütülebilir. Kâfi miktarda büyütülünce,
harîtada bulunan gidilecek binâ veyâ kalınacak ev, otel üzerine, Mavi
hattın ucunun getirilmesi için, Mavi hat sabit olduğundan, harîta,
sağa, sola, aşağı ve yukarı hareket ettirilir. O binânın veyâ evin
üstüne Mavi hattın ucu getirildiğinde, Mavi hat kıble istikâmetidir.
Yani, bulunulan binâ veyâ evdeki kıble istikâmetinin doğru olarak bu
şekilde bulunması da mümkündür.

Uyumlu Versiyon;
Ios 11 ve sonrası

https://itunes.apple.com/tr/app/namazvakt
i/id413953686?mt=8

https://itunes.apple.com/tr/app/namazvakti/id413953686?mt=8


Bulunulan yerin o andaki namaz vakitlerini online olarak gösterir.

Bu uygulamamız, Google Play markette, “Namaz Vakitleri, turktakvim” şeklinde yazılıp, aratılarak 
Android cihazlarına yüklenebilir.

Uygulama ana ekranında, “İmsâk” vakti ile 5 namaz vaktini ve bir sonraki vakte kalan müddeti 
bildirmektedir. Ayrıca bu uygulamanın ikinci ekranında ise 13 vakit bildirilmektedir. (Sayfadaki sağ ve 
soldaki ok işaretlerine basılarak ikinci ekrana geçilebilir.)

Kıble Pusulası özelliği de yeni versiyona eklenmiştir. Bu özellik, sağ üstte «Kıble Pusulası» yazan yere 
tıklanarak kullanılabilir.

Bu Android uygulaması, 6 Aralık 2011 tarihinde yayına girmiştir.

Versiyon 2.3.3 ve 
üzeri Android Telefon 
ve Tabletlerde

Online çalışan 
uygulama

https://play.google.com/store/apps/details?id=prayer.times

https://play.google.com/store/apps/details?id=prayer.times


Bu Android uygulaması, 14 Mayıs 2012 tarihinde yayına 
girmiştir.

Offline Uygulama. Türkiye’nin 81 vilâyetinin ve 
İlçelerinin namaz vakitleri.

https://play.google.com/store/apps/details?id=namaz.Vakitleri.internetsiz

Versiyon 2.3.3 ve 
üzeri Android Telefon 
ve Tabletlerde

İnternet bağlantısına hiç ihtiyaç olmadan, istenen şehrin namaz vakitlerini ve içinde olduğunuz 
vakit ile bir sonraki namaz vaktine kalan müddeti de gösterir. 

Bu uygulamamız, Google Play markette, “Namaz Vakitleri İnternetsiz, Serhend Kitabevi” 
şeklinde yazılıp, aratılarak Android cihazlarına yüklenebilir.

Uygulama ana ekranında, “İmsâk” vakti ile 5 namaz vaktini ve bir sonraki vakte kalan müddeti 
bildirmektedir. Ayrıca bu uygulamanın “Diğer Vakitler için“ kısmında 14 vakit bildirilmektedir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=namaz.Vakitleri.internetsiz


Bir senelik takvim bilgilerine ulaşılabilinir. Ayrıca seçilen şehrin bütün
namaz vakitleri de görülebilir. Bu uygulama içinde, 2 adet Widget vardır.
Biri sadece vakitleri, diğeri ise bütün takvim bilgilerini gösterir.

Uygulama kurulurken, ekran da beliren "Batarya Optimizasyonu" izni için
uygulamaya izin verilmelidir. Bunun için ise, Ekrana gelecek olan "Pil
kullanımı Optimizasyonu durdurulsun mu?" penceresinden "İzin Ver"
seçeneği seçilmelidir. Aksi halde "Alarm" özelliği çalışmamaktadır.

Kıble Pusulası da "Ayarlar" kısmında mevcuttur.

Bu Android uygulaması, 13 Temmuz 2013 tarihinde yayına girmiştir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=turkiyetakvimi.takvim

Uyumlu Cihazlar;
Versiyon 2.3.3 ve 
üzeri Android
Telefon ve 
Tabletlerde

Bu uygulamamız, Google 
Play markette, “Türkiye 
Takvimi, turktakvim” 
şeklinde yazılıp, aratılarak 
bütün Android cihazlarına 
yüklenebilir.

Türkiye Takvimi Uygulaması

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.acarca.nesimi.takvim


Bu Android uygulaması, 3 Nisan 2021 tarihinde yayına
girmiştir.

Dünya Namaz 
Vakitleri

https://play.google.com/store/apps/details?id=studio.app.mat.namazvakti

Uyumlu Cihazlar;
Versiyon 5.0 ve 
üzeri Android
Telefon ve 
Tabletlerde

Kolay ve anlaşılır arayüzü sayesinde Dünya Namaz Vakitleri uygulaması ile (120 bin)'den fazla 
konuma ait Namaz Vakitlerine, Ramazan İmsakiyesine ve Mübarek gün / gecelere ulaşabilirsiniz.

Uygulamada yer alan özellikler:
İnternetsiz de kullanım, Otomatik konum algılama, Farklı lokasyonları sorgulama, İleri tarih 
seçebilme, Akıllı arama ile konum bulma, Seçili olan tarihin Hicri tarih bilgisi, Hesaplanmış diğer 
namaz vakitleri, Kolay kullanım ve sade arayüz, Bir sonraki namaz vaktine kalan süre, Ramazan 
İmsakiyesi, Mübarek Gün ve Geceler.

https://play.google.com/store/apps/details?id=namaz.Vakitleri.internetsiz


Bu Android uygulaması, 27 Ağustos 2016 tarihinde yayına
girmiştir.

KIBLE PUSULASI

https://play.google.com/store/apps/details?id=turkiyetakvimi.kiblepusulasi

Uyumlu Cihazlar;
Versiyon 2.3.3 ve 
üzeri Android
Telefon ve 
Tabletlerde

Uygulama açılınca, kabe şekli ile sarı üçgenden çıkan hattı kesiştirince, kıbleye
dönülmüş olunur. Böyle yapılınca da, üçgenin içindeki açı değeri «0 derece»
göstermekte ve hiçbir şübheye de mahâl verilmemektedir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=namaz.Vakitleri.internetsiz


Bulunulan yerin o andaki namaz vakitlerini online olarak gösterir.

HUAWEİ cihazdaki App Gallery Uygulamasında “Namaz Vakitleri” yazılırsa uygulamamız Logosu ile 
beraber görülebilir.
Uygulama ana ekranında, “İmsâk” vakti ile 5 namaz vaktini ve bir sonraki vakte kalan müddeti 
bildirmektedir. Ayrıca bu uygulamanın ikinci ekranında ise 13 vakit bildirilmektedir. (Sayfadaki sağ ve 
soldaki ok işaretlerine basılarak ikinci ekrana geçilebilir.)

Kıble Pusulası özelliği de yeni versiyona eklenmiştir. Bu özellik, sağ üstte «Kıble Pusulası» yazan yere 
tıklanarak kullanılabilir.

Bu Android uygulaması, 6 Aralık 2011 tarihinde yayına girmiştir.

Versiyon 2.3.3 ve 
üzeri Android Telefon 
ve Tabletlerde

Online çalışan 
uygulama

https://appgallery.cloud.huawei.com/marketshare/app/C101826619?locale=tr_T
R&source=appshare&subsource=C101826619

https://appgallery.cloud.huawei.com/marketshare/app/C101826619?locale=tr_TR&source=appshare&subsource=C101826619


Bu Android uygulaması, 27 Ağustos 2016 tarihinde yayına
girmiştir.

KIBLE PUSULASI

https://appgallery.cloud.huawei.com/marketshare/app/C101799533?locale=tr_TR&source=ap
pshare&subsource=C101799533

Uyumlu Cihazlar;
Versiyon 2.3.3 ve 
üzeri Android
Telefon ve 
Tabletlerde

HUAWEİ Android cihâzlarında namaz vakitlerinin kullanımı maksadı ile geliştirdiğimiz 
uygulamamıza, HUAWEİ cihazdaki App Gallery Uygulamasında “Kıble Pusulası” yazılırsa 
uygulamamız Logosu ile beraber görülebilir.
Uygulama açılınca, kabe şekli ile sarı üçgenden çıkan hattı kesiştirince, kıbleye dönülmüş olunur. 
Böyle yapılınca da, üçgenin içindeki açı değeri «0 derece» göstermekte ve hiçbir şübheye de mahâl
verilmemektedir.

https://appgallery.cloud.huawei.com/marketshare/app/C101799533?locale=tr_TR&source=appshare&subsource=C101799533


Kullanılan bilgisayarda, masa üstünde açık 
olan programların hemen yanında, istenilen 
dünyâ şehirlerinden birinin namaz vakitleri, 
devamlı olarak ve küçük bir pencere 
içerisinde görüntülenebilir.

Bu Gadget (Masaüstü Aracı) uygulaması, 20 Haziran 2010 
senesinden beri yayındadır. 

Uyumlu Cihazlar
ve Versiyonlar;
Windows Vista, 
Windows 7

www.namazvakti.com 

sitemizde bulunan Gadget.

http://www.namazvakti.com/www.namazvakti.com_DunyaNa
mazVakitleri.gadget

http://www.namazvakti.com/www.namazvakti.com_DunyaNamazVakitleri.gadget


Kullanılan bilgisayarda, masa üstünde açık 
olan programların hemen yanında, istenilen 
dünyâ şehirlerinden birinin namaz vakitleri, 
kerâhet vakitleri de dâhil olmak üzere, 
devamlı ve küçük bir pencere içerisinde 
görüntülenebilir.

Bu Gadget (Masaüstü Aracı) uygulaması, 15 Mayıs 2011 
senesinden beri yayındadır. 

Uyumlu Cihazlar
ve Versiyonlar;
Windows Vista, 
Windows 7

www.turktakvim.com/gadget/TurkiyeTakvimi2.gadget

Link:

www.turktakvim.com 
sitemizde bulunan  
Gadget.

http://www.turktakvim.com/gadget/TurkiyeTakvimi2.gadget


gadget.turktakvim.com

Web sayfalarında, Türkiye Takvimi Namaz
vakitlerini gösterebilen, yeni nesil bir web aracıdır. 
Bu web aracı sayesinde, Türkiye’deki ve Dünyâdaki
bütün vilâyetler ile vilâyetlere bağlı olan, şehir, 
belde ve köylerin namaz vakitlerini, web sitelerinde
yayınlamak isteyenler  bu Gadgeti (Web aracını) 
kullanabilirler.

Bu Web 2.0 Gadget uygulaması, web siteleri tarafından kendi 
sitelerine eklenmek suretiyle yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Mayıs 2011 senesinden beri yayındadır. 

www.turktakvim.com 
sitemizde bulunan  
Web 2.0 Gadgeti



Uygulama, ana ekranında “İmsâk” vakti ile 5 namaz vaktini 
ve bir sonraki vakte kalan müddeti bildirmektedir. Ayrıca 
bu uygulamada, Asr-ı sânî ve İşâ-i sânî vakitleri de 
mevcuttur. Not: Asr-ı sânî ve İşâ-i sânî vakitlerini görmek 
için, TV kumandasının sol ok düğmesi ile soldaki vakitlerin 
üzerine gelip, kumandadaki “OK” düğmesine basılırsa,  
Asr-ı sânî ve İşâ-i sânî vakitleri görülebilir. Tekrâr “OK” 
düğmesine basılırsa, normal vakitlere dönülür.

Smart TV uygulaması 16 Ocak 2013 tarihinde yayına girmiştir.

Uyumlu Cihazlar;
Tüm Philips Smart TV 
Cihazlar.
Tüm Sharp Smart TV 
Cihazlar
Tüm Bang-Olufsen 
Smart TV Cihazlar.

Bu uygulamamız, Net TV markette “Namaz Vakitleri” şeklinde yazılıp, aratılarak 
bütün Philips Smart TV, Sharp Smart TV ve Bang-Olufsen Smart TV cihazlarına 
yüklenebilir.


