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Tomtom Türkiye  Ülke Müdürü 

Enis Yücesan:
Günümüzde navigasyon cihaz fiyatları, 

3 yıl önceye göre çok daha uygun

Türkiye’de en çok kişisel, 
portatif navigasyon 
cihazlarının kullanıldığı 
belirten Yücesan, geçen yıl 27 
milyon Avro olan pazarın bu 
yılda benzer oranda olacağını 
öngördü. Yücesan, 2012’de 
yüzde 25 olan pazar paylarını 
2013’te yüzde 35’e çıkarmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Navigasyon pazarının Türkiye’deki durumunu irdelediğimiz “Dosya” sayfalarımıza Tomtom 
Türkiye Ülke Müdürü Enis Yücesan da yanıt verdi. 1991 yılında kurulan TomTom, özellikle 
araç navigasyonu konusunda uzmanlaşarak sayısal harita ve yön bulma hizmetleri sunan 

Hollandalı öncü bir firma. 2008 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan ve Türkiye’de kendi 
yapılanmasını kuran TomTom, TeleAtlas şirketini bünyesine kattı.  

Avrupa’da ortalama yüzde 60-70, Türkiye’de ise yüzde 25-30 pazar payına sahip olduklarını 
bildiren Yücesan, Tomtom’un navigasyon cihazını meydana getiren üç bileşeni de, donanım, 
yazılım ve haritayı kendisi üreten tek firma olduğu söyledi.  

Yücesan, 2012’de Türkiye pazarının toplamı 300 bin adet civarlarında olduğunu belirterek asıl 
amacı “yol gösterme”, “konum bulma” olan ürünlerin ayrıca bluetooth üzerinden ahizesiz 
telefon görüşmesi ve “car kit” olarak da kullanıldığına işaret etti.

Türkiye’de en çok kişisel, portatif navigasyon cihazlarının kullanıldığına değinen Yücesan, 
2012’de 27 milyon Avro olan pazarın 2013’te de benzer oranda olacağını öngördü. 2012’de yüzde 
25 pazar payına ulaştıklarını bildiren Yücesan, 2013’te yüzde 35 pazar payını hedeflediklerini 
açıkladı.
TomTom cihazlarında bulunan haritaların, 81 ilin tamamını kapsadığını belirten Yücesan, 
cihazlarda Teleatlas haritalarını kullandıklarını söyledi. Yücesan, cihazlarının gerek menüleri 
gerek sesli yönlendirme fonksiyonlarının tamamen Türkçe olduğunu vurguladı.
Yücesan’ın verdiği bilgilere göre, günümüzde cihaz fiyatları bundan 3 yıl önceye göre çok daha 
uygun. Müşteriler, haritaları 149 TL’den başlayan fiyatlardan seçebiliyor.

-Dünya ve Türkiye’deki navigasyon cihazı ve geliştirme pazarına ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? Navigasyon uygulamaları kullanıcıların hangi 
ihtiyaç ve beklentisini ne ölçüde karşılıyor?
 
- Hem yazılım hem de data olarak ürün geliştirme yapan tek firma olan Tomtom, 
Avrupa’da ortalama yüzde 60-70, Türkiye’de ise yüzde 25-30 civarlarında pazar payına 
sahip. 2012’de Türkiye pazarının toplamı 300 bin adet civarlarında. Özellikle büyük 
şehirlerde kullanıcılar navigasyon ürünlerini her gün kullanıyorlar. Ürünlerin asıl amacı 
olan “yol gösterme”, “konum bulma” gibi özelliklerin yanı sıra bluetooth üzerinden 
ahizesiz telefon görüşmesi yapılarak “car kit” olarak da kullanılabiliyor.

-Navigasyon cihaz ve uygulamalarının yararları nelerdir?

-Yurtiçi veya yurtdışı seyahatler esnasında ekstra bir maliyeti olmadığı 
gibi aynı zamanda sizi en kısa yollardan hedefinize ulaştırarak yakıt 
masrafınızı da azaltır. Geniş ekranları ve net seslendirme yapan güçlü 
hoparlörleriyle dikkatinizi yoldan ayırmadan rotanızda güvenle ilerlersiniz.

Navigasyon cihazlarımızın kutusunda gelen bağlantı ve şarj aksesuarları 
sayesinde araç içinde en uygun yere kolayca montaj yapılabilir. Asıl işlevi 
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navigasyon olduğu için hızlı, güvenilir ve 
doğru şekilde hedefinize ulaşırsınız.

-Ülkemizde en çok hangi tip navigasyon 
cihaz ve uygulamaları kullanılıyor? 

-Ülkemizde en çok kişisel portatif 
navigasyon cihazları kullanılıyor.

-Türkiye’de 2012 sonu itibariyle 
navigasyon cihaz ve uygulama pazarının 
cirosu/büyüklüğü ne oldu? Navigasyon 
pazarının Türkiye potansiyeli nedir, 
2013’te nasıl gelişecek?

-Türkiye’de 2012 yılında 27 milyon 
Avroluk bir pazar vardı. 2013 yılında da 
beklenti aynı şekilde, yaklaşık 26-27 
milyon Avro civarında olacak. 2013 yılında 
adetsel anlamda bir artışla beraber 
cirosal anlamda çok fazla bir büyüme 

öngörmüyoruz. Bu, sektör fiyatlarındaki 
sürekli düşüşten kaynaklanıyor.

-Navigasyon cihaz ve uygulamaları 
geliştiricilerin önündeki en önemli 
sıkıntıları sıralayabilir misiniz? Türkiye, 
navigasyon cihaz ve uygulama pazarında 
pay alabilmek için neler yapmalı?  

-Ülkemizde bu gelişime katkı sağlayan tek 
firmayız ve TomTom büyük firma olarak 
pazara yatırım yapıyor. Rakiplerimiz, 
pazara bir yenilik 
getiremeyip bunun sonucu 
satış yapamama ve var 
olamama gibi sıkıntılarla 
yüz yüze geliyorlar. 
Türkiye pazarında sürekli 
değişen yollar, sektörel 
olarak Avrupa’ya göre bizi 
zorlayan tek konu. Uygun 

fiyat, nitelikli harita kapsamı, kullanıcıya 
yönelik kampanya kurgusu yapılmalı. 

- İlk navigasyon cihaz ve uygulamanızı 
ne zaman geliştirdiniz, nasıl bir tasarım 
gerçekleştirdiniz?
 
-TomTom,  1991 yılında Hollanda da 
kuruldu. 3 bin 500 çalışanı ve 40 ülkede 
cihazları satılan dünyanın en büyük 
araç navigasyon sistemi üreten şirketi. 
İlk kişisel navigasyon cihazını 2004 
yılında tüketiciyle buluşturdu. TomTom,  
navigasyon cihazını meydana getiren 
üç bileşeni de, donanım (hardware, 
TomTom), yazılım (software, Teleatlas) ve 
harita (map, Teleatlas) kendisi üreten tek 

navigasyon firmasıdır.

-Türkiye navigasyon pazarının ne 
kadarına sahipsiniz? 2012’de ne kadar 
navigasyon cihazı sattınız? 2013’te ne 
kadar satış hedefliyorsunuz? 

-2012 yılında kanalda büyük bir artış 
göstererek yüzde 25 pazar payına ulaştık. 
2013 yılında da minimum yüzde 35 pazar 
payını hedefliyoruz.

-Kaç kişilik bir ekibiniz var ve hangi 
standartları kullanıyorsunuz? 
-Toplamda 25 kişilik bir ekip ve saha 
personeli ile çalışıyoruz.
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-Navigasyon sisteminizin aylık/yıllık 
ücreti nedir? Sisteminiz Türkiye’de 
hangi illeri kapsıyor? Haritaları nereden 
alıyorsunuz? Cep telefonu ve Iphone 
kullanıcılarına ulaşılıyor mu?

-Navigasyon cihazlarımızın satın alma 
maliyetleri dışında herhangi bir işletme 
bedeli bulunmuyor.

TomTom cihazlarımızda bulunan haritalar, 
81 ilin tamamını kapsıyor. Cihazlarımızda 
sahibi olduğumuz dünyanın en büyük 
harita üreticilerinden biri olan Teleatlas 
haritalarını kullanıyoruz.
Apple ile 2012 yılında yapılan anlaşma ile, 
tüm dünyada İphone ve İpad cihazlarında 
TomTom haritası kullanılıyor. Tüketici sesli 
navigasyon fonksiyonlu uygulamayı Apple 
Store’dan satın alabiliyor.  Android cihaz 
kullanıcıları da TomTom uygulamasını 
Google play’den satın alabiliyorlar.

- Geliştirdiğiniz uygulamalar nelerdir?  
Bunlar hangi kurum ve projelerde 
kullanılıyor? Cihaz ve uygulamanız ne 
gibi özelliklere sahip ve ne kadar tasarruf 
yarattı?

-TomTom Mapshare özelliği ile 
kullanıcılarımıza harita üzerinde 
değişiklikler yapmalarını ve bunu 21 
milyonluk Map Share topluluğu ile 
paylaşma imkânı sunuyoruz. Böylelikle 
kullanıcılarımız Türkiye gibi dinamik 
ve sürekli değişen yollardan kaçınıp 
hedeflerine daha hızlı ve ekonomik 
ulaşabiliyorlar. Yapmanız gereken tek şey, 
navigasyonunuzu bilgisayarınıza bağlamak. 
Bu sistem dünyada sadece TomTom’da 
bulunuyor. Bu sistem, kullanıcıların harita 
güncellemelerini beklemeden günlük 
olarak değişiklikler yapıp veya bundan 

haberdar olmalarını sağlayan eşsiz bir 
sistemdir.

-Ürün ve cihazınız Türkçe içerikli mi? 
Türkiye karayolları ve trafik koşullarına 
uyumlu olarak tüketiciye ulaşması için 
nasıl bir çalışma yaptınız?

-Cihazlarımızın gerek menüleri gerek 
sesli yönlendirme fonksiyonları tamamen 
Türkçedir.
Cihazlarımızdaki haritalarda 
karayollarındaki hız sınırlamaları, dönüş 
kısıtlamaları, girilmesi yasak yollar 
vb. gibi bilgiler, Türkiye Karayolları ve 
belediyelerden alınan bilgilerin Teleatlas 
harita mühendislerinin kontrolünden 
geçmesiyle oluşturuluyor.

-Kullanıcı ihtiyacı olan en doğru ürünü 
hangi kriterlere göre belirleyebilir? 
Bir navigasyon cihazı satın alırken 
dikkat edilmesi gereken kriterler 
(şarz süresi, harita güncelleme sıklığı, 
güncellemelerin ücretleri, ekstra 
özellikler, ne kadar bütçe ayırmak 
gerektiği...) nelerdir? 

-Tüketici olarak öncelikle cihazı aldıktan 
sonra güncelleme ve servis hizmetini 
ileriki yıllarda da alabileceği, asıl işi 
navigasyon cihazı üretmek olan güvenilir 
markaları tercih etmeliler.
Cihaz alırken Türkiye dışında cihazın 
kullanılıp kullanılmayacağına göre harita 
kapsamı, cihazın ekranının 

güneş altında net görülmesi ve ekran dokunmatik hassasiyetinin mükemmel 
olması ilk dikkat edilmesi gereken özelliklerdir. Cihazda kullanılan harita 
ve bu haritanın mümkün olan en sık periyotlarla güncellenmesi en önemli 
özelliklerinden biridir. TomTom olarak her 3 ayda bir güncelleme yayınlayarak 
tüm yollardaki değişikliklerin kullanıcılarımıza en kısa sürede ulaşmasını 
sağlıyoruz.

Günümüzde cihaz fiyatları bundan 3 yıl önceye göre çok daha uygun. Müşteri 
ekran boyutu, bluetooth, kapasitif ekran veya Avrupa haritası tercihlerine göre 
149 TL’den başlayan fiyatlardan bütçesine en uygun olan modeli rahatlıkla 
seçebiliyor.
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