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Navigasyon, dünyada milyonlarca Türkiye’de ise ancak binlerce satılıyor
Dünyada yıllık 30 milyon cihaz ile yaklaşık 4.5 milyar 
doları bulan navigasyon pazarı, Türkiye’de yıllık en 
fazla 350 bine yaklaştı. 2012’de yaklaşık 70 milyon TL 
ciro gerçekleştiren Türkiye’nin bu yıl 7’nci en büyük  
navigasyon pazarı olacağı iddia ediliyor.

Aslıhan Bozkurt Yıllarca kâğıtlara krokiler çizerek, tanımadığımız 
insanlara yol sorarak, tarif ya da gidilecek yerlerdeki 
dükkân, pazar, okul, karakol, durakları referans alarak 
adres bulmaya çalıştık. Özellikle sürekli değişen 

büyükşehirler ya da daha önce hiç gitmediğimiz yerleri 
bulamama veya kaybolma endişesini kim yaşamamıştır ki?.. 
Örneğin İstanbul’daki taksi şoförlerinin hepsi, tüm sokakları, 
sokaktaki numaranın nerede olduğunu bilebilir mi? Hangi 
şoför, bize en kestirme yolu saniyeler içinde hesaplayabilir? 
Peki adres sormadan, bilmediğimiz bir yere şaşırmadan 
en uygun şekilde gitmek için bize yolları sesli tarif eden bir 
rehberi kim istemez? Kapalı bir yol ile karşılaştığımızda 
hemen alternatif yolu bulan, hız sınırlarını aştığımızda bizi 
uyaran bir ”yol arkadaşı” ne iyi olur değil mi? 
İşte, teknoloji bu yol arkadaşlığını uzun bir süredir yapıyor. 
Artık ister yaya ister araba kullanıcısı olan herkese hitap 
eden navigasyon (dijital yol haritası) var. Bu teknoloji tabi ki 
yeni değil ama biz yeni yeni öğrenmeye yeni yeni keşfetmeye 
başladık. 
Dünyada çok ciddi bir kullanım alanı olan navigasyon 
sektörü, Avrupa’da her yıl ortalama yüzde 20 büyüme ile en 
hızlı gelişen pazarlardan biri. Sadece Almanya’da 2008’de 
4 milyon cihaz satılmış. Bu arada Avrupa Birliği (AB), Eylül 
2009’da ticari taksilere navigasyon cihazı şartı getirdi. 
Tüm taksilere zorunlu olarak takılan navigasyon cihazı ile, 
taksicilerin yolu bilmeyen yolcuları dolaştırıp, fazladan ücret 
almasının engellenmesi, hız ve yakıt tasarrufu da sağlanması 
amaçlandı. Bu düzenleme, navigasyon cihazı satan şirketleri 
sevindirdi, firmalar cirolarını katladı. Uygulama, AB ile 
müzakere sürecini devam ettiren Türkiye’yi de kapsıyordu. 
Peki, navigasyon pazarının Türkiye’deki durumu nedir?
TBD BİLİŞİM Dergisi olarak “Navigasyon pazarının 
Türkiye’deki durumu”nu dosya sayfalarımızda inceledik. 
Türkiye, genç ve dinamik nüfusunun yanında 17 milyona yakın 
aracıyla navigasyon için ciddi bir pazar konumunda. Üstelik 
bu araçların 13 milyon kadarının navigasyon cihazı takılması 
için uygun olduğu bildiriliyor. Türkiye’nin, bu pazardaki 
potansiyeli ve mevcut durumu nedir? Navigasyon pazarında 
Türkiye nasıl pay alıyor, bunu artırmak için neler yapılmalı? 
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Bu sorulara yanıt alabilmek konunun ilgili 
aktörleri ile görüştük. Türkiye’deki navigasyon 
firmaları olarak Garmin, TomTom, Navking, 
Navitech, Piranha, Goldmaster, Telefunken, 
Next Navigasyon ve Sunny, göze çarpıyor.  
Dosya sayfalarımız için Navitech, Navking, 
TomTom, Goldmaster ve Başarsoft yetkilileri 
sorularımızı yanıtlayarak bize katkı verdiler. 
Başarsoft  CEO’su Alim Küçükpehlivan, 
haritaların düzenli güncellenmesi 
çalışmalarının neredeyse tamamen özel 
sektöre düştüğüne dikkat çekti. Tomtom 
Türkiye Ülke Müdürü Enis Yücesan, Türkiye’de 
en çok kişisel, portatif navigasyon cihazlarının 
kullanıldığına değinerek günümüzde 
navigasyon cihaz fiyatlarının, 3 yıl önceye göre 
çok daha uygun olduğunu bildirdi. 
Kaan Bilgi Sistemleri (Navking) Genel Müdürü 
Ali Kaynar ise pazara sürekli yeni ürünler 
girdiğine işaret ederken pazarında fırsatların 
çabuk tükendiğinden yakınırken Navitech Ürün 
Müdürü Tolga Savaş , Türkiye’de navigasyon, 
istenilen satış rakamları ve ilgiyi görmediğini 
belirtti. 

Goldmaster Genel Müdürü Sinan Bora, on-line 
navigasyon hizmet ve donanımlarının pahalı 
olmasının bu alanda yapılabilecek birçok 
yeniliği etkilediğini vurguladı. 
Türkiye pazarındaki navigasyon cihaz 
markaları; TomTom,  Navitech, Navking, 
Goldmaster, Piranha, Garmin, Sunny, Next 
Navigasyon, Telefunken, Aselsan, Pioneer, 
Jameson, Bushnell Backtrack, Cyclone, 
Magellan, Roadstar, Humminbird ve Kenwood 
olarak sıralanıyor. Navia ve Mio epeyce bir 
süre önce piyasadan çekilirken Piranha’nın 
da navigasyon piyasasından çekilmekte 
olduğu söyleniyor. Bilişim dergisi olarak 
Garmin, Piranha, Next 
Navigasyon ve Sunny firma 
yetkililerine ulaştığımız 
halde kendilerinden (belki de 
gerekli navigasyon cihazına 
sahip olamadığımızdan!..)  
dosya sayfalarımız için bilgi 
ve katkı alamadık. 
Sektör yetkilileri navigasyon 
sektörünün Türkiye’de 

yabancılarla değil artık yerli firmalarla 
büyüdüğünün hatta ilk üç sırayı yerli firmaların 
aldığının altını çiziyorlar. 2012’de 2011’e 
göre ciddi bir gerileme yaşandığına değinen 
yetkililer kaybedilen pazar payının 2013’te 
yeniden oluşması ve toplam satışın artmasını 
bekliyor. Navigasyon pazarının gelişmesi ve 
kullanıcıların daha sonra büyük fiyatlarla 
harita satılacağı endişesiyle cihaz almaktan 
vazgeçmemeleri için, yurtdışında yüksek 
bedeller iste güncellemeler, Türkiye’de 
“ömür boyu ücretsiz harita güncelleme” 
paketi olarak sunuluyor. Bu arada haritaları 
Başarsoft tarafından sağlanan Google Maps 
ile navigasyon yapılabilecek sistem ülkemizde 
yok. Google Maps, sesli yön ve yol tarifi yapan 
sürümünü (Turn By Turn –TBT) Türkiye’ye 
açmadı ama resmi olarak yakında bu sistemin 
açılması bekleniyor. 

17 milyon aracıyla Türkiye, büyük bir 
potansiyele sahip
Tüm dünyada hızla gelişip büyüyen navigasyon 
sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı ile 
sunulan ürün ve hizmetler her geçen gün 
artıyor. Sektörün en eski ve en güçlü firmaları 
Amerikalı Garmin ve Hollandalı TomTom. 
Yollarındaki 17 milyon aracıyla Türkiye, 
navigasyon alanında büyük bir potansiyele 
sahip. Bu potansiyeli nedeniyle Türkiye, 
uluslar arası markaların doğrudan girdiği 
nadir pazarlar arasında yer alıyor.

 Avrupa ve ABD ile karşılaştırıldığında henüz 
çok yeni bir pazar olan navigasyon, Türkiye’de 
2005’ten beri kullanılıyor. Türkçesi “Yolbul” 
olan navigasyon sistemleri, başlangıçta 1-2 
ithal marka ile yıllık 3 bin adet satıldı. 

GFK’nın araştırmasına göre, 
2008 yılında satılan cihaz sayısı, 
13 bin adetken bu sayı, 2009’da 
78 bin, 2010’da 155 bin, 2011’de 
300, 2012’de ise 350 adede ulaştı.  
Bunun cirosal anlamda ortalama 
70 Milyon TL gibi bir rakam olduğu 
düşünülüyor. Türkiye pazarının 
potansiyeline bakıldığında bu 

satış ve ciroların çok düşük olduğu görülüyor. 
En çok araç içi PND navigasyon cihazlarının 
kullanıldığı pazarda fiyatlar ortalama 100-150 
Avro (200-300 TL). 
Dünyada belli bir doygunluğa erişen pazarın 
önümüzdeki yıllarda Türkiye’de hızla 
büyümesi, navigasyon cihazı kullanımının 
yaygınlaşması bekleniyor. Hatta yetkililer 
bu yıl Türkiye’nin 7’nci  en büyük navigasyon 
pazarına sahip olacağını iddia ediyorlar.  
Türkiye’de navigasyon pazarı henüz 
kendisinden beklenen ivmeyi gerçekleştirmeyi 
başaramadı. Yine GFK’nın araştırmasına 
göre, 10 yıl içerisinde Türkiye’de satılması 
beklenen navigasyon cihazı sayısı 5 milyon. Bu 
cihazların fiyatlarının ortalama 100-150 Avro 
olduğu düşünülürse 500-750  milyon Avro’ya 
denk geliyor. Bugüne kadar Türkiye’de satılan 
navigasyon cihaz sayısı bini bile bulmadı. 
Önceki yıllarda görülen yüzde 50’lik artış 
geçen yıl gerçekleşemedi. Ancak büyümenin 
hızlanacağı kaydediliyor. Türkiye’de 
navigasyon pazarı, Türkiye’ye özel çözümlerle 
pazara sürekli giren yeni şirketler ve yeni 
özellikleri barındıran ürünlerle büyümeye 
devam ediyor. Tüketici ve perakendeci ilgisinin 
arttığı pazarda fiyatların Avrupa’nın 20-30 Avro 
altında olduğu belirtiliyor. 

Navigasyon= Seyrüsefer
Küresel Konumlandırma Sistemi (Global 
Positioning System-GPS)  sayesinde mevcut 
konumu tespit ederek, belirlenen varış 
noktasına, sesli ve görsel yönlendirmelerle 
doğru bir şekilde ulaşılmasını sağlayan 
sistemlere “Navigasyon” adı veriliyor. 
Genellikle bir denizcilik terimi olarak 
kullanılsa da, iki nokta arasındaki yolun 
önceden belirlenmiş olmadığı kara ve hava 
yolculuklarında da navigasyon yapılıyor. 
Yön bulma terimi olan navigasyon (seyir, 
seyrüsefer), harita veritabanı bilgilerini içerir 
ve kullanıcıya bu veritabanı aracılığıyla nerede 
olduğunu, gitmek istediği yere en kolay nerden 
gidebileceğini, en kısa yolun neresi olduğunu, 
hangi yol nereye çıkar gibi sorulara uydudan 
aldığı bilgiler doğrultusunda yanıt veren bir 
bilgisayar sistemidir. 
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Navigasyon sistemleri, uydudan aldıkları 
görüntüler veya kayıtlı harita yazılımları 
yardımıyla yön bulmayı kolaylaştırır. Dünya’nın 
çevresinde dönen uyduların gönderdiği 
sinyaller toplanarak sayısal haritalar 
sayesinde anlık olarak nerde olduğunuz, 
konumunuz ve en kestirme yol anında 
hesaplanır, hem sesli hem görsel olarak 
yönlendirilirsiniz. Navigasyon sistemlerinde, 
üzerinde GPS  alıcısı bulunan  elektronik 
cihazlar kullanılıyor. Bu elektronik cihazlar, 
özel olarak navigasyon için tasarlanmış 
Taşınabilir Navigasyon Cihazı (Portable 
Navigation Device –PND) cep bilgisayarları, 
cep telefonları veya araca entegre GPS 
sistemleri olabilir. Bu cihazlar üzerinde özel 
olarak hazırlanmış navigasyon yazılımı ve 
sayısal harita bulunuyor.
Yol haritaları araç içinde yaklaşık 30 yıl önce 
kullanılmaya başlandı. İlk araç içi navigasyon 
sistemi, 1981 yılında Alpine Electronics 
firmasıyla ortak olarak Honda tarafından 
geliştirildi. “Electro Gyrocator” adı  verilen 
sistem, otomobilin, iç ekranda yansıtılan harita 
üzerindeki hangi yolda gittiğini gösteren bir açı 
sensörüyle çalışıyordu. Sürücü harita üzerinde 
gideceği yolu seçiyor,  sistem aracın seçilen 
yol üzerinde olup olmadığını denetliyordu. 
Aslında gerçek anlamda bir navigasyon sistemi 
değildi. Bosch firmasının 1989’da çıkardığı  
“TravelPilot IDS” de benzer bir mantıkla 
çalıştı. Bugünkü anlamıyla GPS destekli  
ilk navigasyon sistemi ise 1994’te BMW 7 
serisinde kullanıldı. İlk yıllarda 100 metrelik 
şaşmaların büyük başarı sayıldığı sistem,  
günümüzde neredeyse sıfır hatayla çalışıyor. 
GPS’nin kullanılmaya başlamasıyla birlikte 
navigasyon sistemleri  cep telefonlarına kadar 
girmeyi başardı.
Günümüzde navigasyon başta savunma 
olmak üzere hava ve kara ulaşımının yanı 
sıra birçok alanda kullanılıyor. Navigasyon 
sayesinde sürücüler, trafiğin yoğun olduğu 
yollardan daha az yoğun ya da tamamen açık 
olduğu yollara otomatik olarak yönlendirilerek 

hem yakıttan hem de zamandan tasarruf 
sağlayabiliyor. Navigasyon sistemi o kadar 
gelişti ki, yol bilgisi, hangi yolun nereye 
çıkacağı, kaç yönlü olduğu, otoban ve 
kavşakların yerini de bildiriyor. 
Navigasyon sisteminin yaygınlaşmasında 
Trafik Mesajlaşma Sitemi denilen (Traffic 
Message Channel- TMC) teknoloji büyük 
önem taşıyor. Bu teknolojiyi kullanıcılar 
sadece yol ve adres bulmak için değil, günlük 
kullandıkları rotalarda trafiğin az olduğu 
yolları bulmak için de kullanıyorlar. TMC 
Türkiye’de 2012’nin sonlarında devreye girdi ve 
büyük şehirlerde çalışıyor. 
Ülkemizde navigasyon sistemleri ticari 
kullanıcılar tarafından kabul görüp 
kullanılıyor. Ancak gerek yeterince 
tanıtılmadığından gerekse 
kötü kalitedeki ürünlerin 
piyasaya girmesi nedeniyle 
son kullanıcı piyasasında 
henüz tam olarak 
yaygınlaştığı söylenemez. 
TMC servisinin de devreye 
alınmasıyla pazarın daha da 
büyümesi bekleniyor.

Uluslar arası firmalarla yerli firmalar 
bir arada
Dünyada belli bir doygunluğa ulaşan 
navigasyon sektörünün Türkiye’de yaklaşık 
8 yıllık bir mazisi var.  Global düzeydeki 4 
büyük marka (Garmin, TomTom, Piranha ve 
Mio), Türkiye’de faaliyete geçerek pazarın 
hareketlenmesine katkı sağladı ama 
pazar hâlâ dünyadaki gelişiminin çok çok 
gerisinde. Türkiye’deki serüvenine pek şanslı 
başlayamadı. Sektöre ilişkin rakamlar bunu 
net bir biçimde gösteriyor ve pazara ilişkin 
sağlıklı bilgilere ulaşmak pek mümkün 
olmuyor.  
Sektör oyuncuları, Türkiye’de potansiyelin hızlı 
büyüyeceğine inanıyor. Ülkemizde navigasyon 
alanında faaliyet gösteren uluslar arası büyük 

markaların dışında yaklaşık 20 
yerli oyuncu bulunuyor. Hatta yerli 
firmaların navigasyon pazarında 
ilk üç sırayı paylaştığına dikkat 
çekiliyor. Ayrıca yerli oyuncuların 
satış fiyatlarının çok daha uygun 
olduğu vurgulanıyor. 
Türkiye’de faaliyet gösteren 

navigasyon firmalarının sıkıntıları; yol 
bilgilerinin sık sık değişmesi, kişisel 
kullanıcıların cihazların fiyatını pahalı 
bulması, güncel bilgi barındırmadıklarına 
ilişkin olumsuz algı, yeterli ve zorunlu bir 
talep yaratılmaması ve kullanıcı tarafında 
bir alışkanlık oluşturulamaması olarak 
sıralanıyor.
 
Ülkemizde 1 milyonu aşkın merkez (parklar, 
bahçeler, köprüler, oteller, turistik yerler, 
tarihi yerler) navigasyon sitemine aktarıldı. 
Özellikle büyükşehirlerdeki kazı çalışmaları, 
sürekli değişen yollar nedeniyle navigasyon 
cihazlarındaki haritaların güncellenememesi 
firmaları en çok zorlayan konuların başında 
geliyor. Ama kullanıcıya düzgün işleyen 
harita sunulamaması sorunu yerli firmalar 
tarafından büyük ölçüde aşılmış gibi 
görünüyor. 

Firmalar, Harita Genel Komutanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve yerel 
yönetimlerle işbirliği yaparak haritalarını her 
geçen gün daha kapsamlı hale getiriyorlar. 
Uluslar arası bir firma olan Garmin ile 
Navitek,  harita seçiminde yerel oyuncu 
Başarsoft’la çalışmayı tercih ederken 
TomTom ve Navking ise dünyadaki önemli 
harita yazılımları üreten TeleAtlas ile 
çalışıyor. Artık kullanıcıların yolda kötü 
sürprizlerle karşılaşma olasılığı çok daha 
düşük. Şimdi bu konudaki tüketici algısını 
değiştirme zamanı.

Bir diğer konu ise, cihazların kullanım 
kolaylığı, arayüzlerinin sağlıklı bir biçimde 
işlemesi ve katma değerli servisler… Bu 
konudaki farklılıklar pazardaki rekabeti de 
büyük ölçüde etkileyecek gibi.
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Navigasyonun geleceği…
Navigasyon sistemleri, bugün var olan yer ve yön bulma, akıllı rota hesaplama 
gibi özelliklerin yanı sıra çok yakın gelecekte trafik durumunu ölçümleyebilme 
ve sürücülere yardımcı olacak farklı birçok akıllı bilginin cihaza direkt olarak 
gelmesini sağlayacak. Bu sistemlerde beklenen gelecek öngörüleri şöyle:
-Dünyanın en gelişmiş trafik verilerini sunmak üzere, işlenmemiş ve isimsiz 
GSM sinyal verileri mevcut trafik kaynaklarıyla birleştirilecek.
-Güvenlik kameralarını haber veren uyarılar sisteme kazandırılacak.
-Kullanıcıların gittikleri her yerde mağaza ve işyerlerini bulmaları için yerel 
arama olanakları sunulacak.
-Bulunulan yere yakın en ucuz benzin istasyonuna gidebilmek için yakıt fiyatları 
bilgisi verilecek.
-En güncel hava durumu bilgisi kullanıcıya aktarılacak.
-Kullanıcıların arkadaşları ile iletişim kurmaları ve lokasyonları ile ilgili bilgi 
alışverişinde bulunmaları sağlanacak.
-Gelecekte navigasyon cihazlarına interaktif birçok özellik eklenip bu özellikler 
cep telefonu operatörlerinin servisleri ile birleştirilecek. 

Navigasyonun başlıca adımları
 Navigasyon cihazında bulunan GPS alıcısı, uydudan alınan 

sinyaller doğrultusunda bulunulan noktanın enlem ve boylam olarak 
koordinatlarını belirler. 

 Bu koordinat, navigasyon yazılımı aracılığıyla cihazın ekranına dijital 
harita olarak yansıtılır.  Bulunulan konum cihazın ekranında ayrıntılı 
olarak görülür.

 Ulaşılmak istenilen adres ya da cihazda önceden kayıtlı bilinen yer, 
dokunmatik ekran veya tuşlar aracılığıyla seçilir.

 Hedef olarak belirlenen varış noktasına, tercihler doğrultusunda en 
yakın güzergâhtan ulaşılması için rota saniyeler içinde hesaplanır.

 Araç hareket halindeyken, uydudan gelen sinyaller sayesinde rota, 
gerçek zamanlı olarak güncellenir ve rota dışına çıkılsa bile saniyeler 
içinde yeni rota oluşturulur.

 Ekrandaki dijital harita, işaret ve yönlendirmeler yardımıyla adım 
adım kullanıcıyı hedefe yönlendirir.

Navigasyon cihazı çeşitleri
 El tipi 

Bulunduğunuz yerin coğrafi ve topografik bilgilerini uydu aracılığı ile 
veren cihazdır. Gelişmiş olanlarında basınç, pusula, sıcaklık ve sessiz 
navigasyon opsiyonları da var.

 Araç tipi 
Bisiklet dahil olmak üzere tekerlekli bütün araçlarda hatta yürüyerek bile 
kullanabileceğiniz bu cihaz, şehir içi adres bilgilerini sokak hatta kapı 
numarası detayına kadar verir. 

 Deniz tipi 
Aynı işlevi deniz taşıtlarında yapar. Aynı zamanda derinlik rüzgâr vs. 
denizcilikte lazım olan birçok bilgiyi verir.

 Hava tipi 
Aynı işi hava araçlarında yapar. Oldukça pahalı olan bu sistem, zaten 
bütün uçaklarda entegre halde bulunuyor.
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Bir gün aracınızdaki navigasyon cihazınız “ne 
halin varsa gör” derse şaşırmayın; 
burası Türkiye... (*)

Siz gideceğiniz yeri sisteme giriyorsunuz, navigasyon 
cihazınız size yolu tarif ediyor: 300 metre sonra sağa dön, 
3 kilometre git, 200 metre sonra keskince sola dön... 

Ve bir de bakıyorsunuz, daha önce hiç görmediğiniz bir yere 
kolayca ulaşmışsınız. GPS teknolojisi ve navigasyon cihazları 
öyle büyüleyici bir hizmet sunuyor ki, karşılarında şaşırıp 
kalmamak elde değil. 

İşte tüm bunları söylemek için ne yazık ki Türkiye’de yaşamıyor olmak 
gerekli. Geçtiğimiz gün elime bir navigasyon cihazı geçti. Test etmek için, 
işten eve dönerken denemeye karar verdim. Evimin adresini sisteme 
girdim ve yola koyuldum. Sonuçta yolu biliyorum, amacım sadece test 
etmek.

Ben bildiğim yoldan gidiyorum, cihaz da bana yol tarif ediyor. 200 metre sonra 
sağa dön... Tabii ki döneceğim ama bir sorun var, yol bitmek tükenmek bilmeyen 
bir inşaat yüzünden kapatılmış. Sapağı es geçiyorum; sevgili navigasyon cihazım 
da yeni rotayı hesaplıyor. 300 metre sonra sola dön... Ama o da ne, yine kapanmış 
bir yol; üstelik yolun kapalı olduğuna dair herhangi bir uyarı da yok. Her neyse, 
ben ve zavallı navigasyon cihazım Hürriyet binasının etrafında dönüp duruyoruz. 
Neyse ki yarım saat sonunda otoyola çıkacak bir çözüm buluyoruz ve mutlu son: 2 
dakikalık mesafeyi 30 dakikada geçmeyi başarıyoruz.

İşte bu 30 dakika boyunca hep navigasyon cihazının “Yeter artık ne halin varsa 
gör” demesini bekledim. O bana sağa dön diyor ama ben dönmüyorum, sola dön 
diyor ama yine dönemiyorum...

Kıssadan hisse; siz siz olun, navigsyon cihazınızda ne kadar güncel bir harita 
yüklü olsa da kendinizi ona teslim etmeyin, en azından İstanbul sınırları 
içerisindeyseniz... Suç o zavallı cihazın değil elbette, o sadece işini yapıyor. 
Suçlunun kim olduğuna ise varın siz karar verin!

(*) Cem Sinanoğlu  8 Nisan 2009 Hürriyet
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