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Türkiye’deki navigasyon pazarının durumunu incelediğimiz dosya sayfalarına, 
bu alanda faaliyet gösteren yerli bilişim firması Başarsoft (Başar Bilgisayar 
Sistemleri Ltd. Şti) CEO’su Alim Küçükpehlivan ile Satış Yöneticisi Yasin Bodurlar 
katkı verdiler.  

1997’de yerel yönetimlerin kâğıt üzerindeki haritalarını bilgisayar ortamına taşıyarak 
yola çıkan Başarsoft, Türk Telekom’dan Tedaş’a, Turkcell’den Avea’ya Türkiye’nin en 
büyük firmaları için projeler geliştirdi. Türkiye’yi karış karış gezerek, en kapsamlı ve en 
kaliteli yol haritasını üretmeye, güncellemeye çalışan Başarsoft, Türkiye’nin alt yapısını 
sayısallaştırıyor. 81 il, 957 ilçe ve şehir nüfusunun tamamını, toplam nüfusun yüzde 
85’inin yaşadığı alanları, araçla gezip haritalandırdı. Küçükpehlivan,  1 milyondan fazla 
ticari ve sosyal noktayı haritalara işlediklerini açıkladı.

Ticari kullanıcılarca navigasyon sistemlerinin kabul görüp yaygın kullanıldığını belirten 
Küçükpehlivan, yetersiz tanıtım ve kalitesiz ürünler nedeniyle sistemlerin, son kullanıcı 
piyasasında tam yaygınlaşmadığına işaret etti. Küçükpehlivan, dünyada daha çok sokak 
adresi ve bina kapı numarası bazında çalışılırken Türkiye’de çeşitli zorluklardan dolayı 
özellikle “nirengi noktaları” denilen bilgilerin girildiği ve böylesi navigasyon haritalarının 
başarılı kullanım deneyimi yaşattıklarını söyledi. 

Navigasyon sektörünün Türkiye’de yabancılarla değil, yerli firmalarla büyüdüğünü 
belirten Küçükpehlivan, 
özel ve yerel yönetimlerde, tüm verilerin alınabileceği bir merci, toplu bir veri bankası 
olmadığını, bütün işin harita firmalarına düştüğünü anlattı. Kamu ve yerel yönetimlerin 
ellerindeki verileri tedarikçilerle geçmişe göre daha açık bir şekilde paylaştıklarına 
değinen Küçükpehlivan, kamunun elinde önemli bilgilerin toplu ve güncel bir şekilde 
olmadığını bu verilerin sahadan mutlaka özel ekipmanlarla toplanması gerektiğini 
vurguladı.

“Emniyet, 112 vb. gibi projelerinde neredeyse resmi haritacısı konumuna gelirken birçok 
kamu kurumuna bu haritaları tedarik eder pozisyon kazandık” diyen Küçükpehlivan,  
haritaların düzenli güncellenmesinin tamamen özel sektöre düştüğüne dikkat çekti. 
Küçükpehlivan, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, belediyelerin altyapı 

koordinasyon merkezlerinin yol ve ulaşımla ilgili bilgilerini harita firmaları ile 

Başarsoft   CEO’su 

Alim Küçükpehlivan:
Haritaların düzenli güncellenmesi 
maalesef neredeyse tamamen özel 
sektöre düşüyor

Türkiye’de çeşitli zorluklar 
nedeniyle “nirengi noktaları” 
sayılan bilgilerin girildiği 
navigasyon haritalarının 
başarılı olduğunu belirten 
Küçükpehlivan,  1 milyondan 
fazla ticari ve sosyal noktayı 
haritalara işlediklerini 
söyledi. Dünyada 30 milyon 
satılan navigasyon cihazının 
Türkiye’de 500 bin satılmasını 
Küçükpehlivan, “ortalamanın 
gerisinde” buldu.

daha yakın işbirliğinde olmasını istedi. 

Dünyada 30 milyon navigasyon cihazının satıldığını kaydeden 
Küçükpehlivan,  bu sayının Türkiye’de 500 bin olduğunu bunun araç sayısı 
ile karşılaştırıldığında ortalamanın gerisinde kaldığının altını çizdi. 2012’de 
2011’e göre ciddi bir gerileme yaşandığı, 250 bin navigasyon cihazının son 
kullanıcıya ulaştığını söyleyen Küçükpehlivan,  kaybedilen pazar payının 
2013’te yeniden oluşacağı, toplam satışın artmasını bekliyor.
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-Dünya ve Türkiye’deki navigasyon 
cihazı ve geliştirme pazarına ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Navigasyon uygulamaları kullanıcıların 
hangi ihtiyaç ve beklentisini ne 
ölçüde karşılıyor? Ne kadar sıklıkta 
kullanıldığına ilişkin istatistiki veriler 
varsa bizimle paylaşır mısınız? 

-Dünyada çok ciddi bir kullanım alanı 
var. Almanya’da yıllık 4 milyon cihaz 
satılıyor! Özellikle Trafik Mesajlaşma 
Sistemi dediğimiz (Traffic Message 
Channel- TMC) teknolojinin varlığı sistemin 
yaygınlaşmasında çok büyük önem arz 
ediyor. Bu sayede 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. 
Navigasyon cihazına ekstra veya özel 
bir kablo ile şirketlerin sunduğu radyo 
yayınlarının içine gizlenmiş trafik bilgileri 
otomatik olarak indiriliyor. Sadece cihaz ilk 
satın alındığında parası ödendiğinden, aylık 
yıllık abonelik ve GSM gibi hat ücreti vb. 
istemediğinden çok hesaplı bir sistem.

Navigasyon sistemleri ticari kullanıcılar 
tarafından kabul görmekle ve yaygın 
kullanılmakla birlikte, maalesef yeterince 
tanıtılmadığından, ucuz Çin malı kötü kalite 
ürünlerinde piyasaya girmesi yüzünden 
genel son kullanıcı piyasasına henüz tam 
yaygınlaşmamış durumda. 

Türkiye’de yıllık en az 1 milyon taşınabilir 
navigasyon cihazı (Portable Navigation 
Device- PND), satılması beklenirken, bu 
rakam 500 binlere ancak ulaştı. Rusya’da 
bu rakam 2.2 milyondur.

-Navigasyon cihaz ve 
uygulamalarının yararları 
nelerdir?

-Navigasyon cihaz ve uygulamaları, 
hiç bilmediğiniz bir yere, adres 
tarifi almadan, yolda sık sık 
telefon etme, yoldaki kişilere 
sorma ve yanlış yönlendirilme gibi 
risklere hiç girmeden gidilmek 
istenen yere gidilmesini sağlayan 
mükemmel bir yol asistanıdır.

Özellikle gece veya güvensiz 
diyebileceğiniz alanlarda yaptığınız 
yolculuklarda yolu, etrafı bilmenize gerek 
kalmadan ulaşım güvenliğinizi sağlar.

TMC veya on-line (GPRS-3G) veri hattı ile 
trafik verilerinin de kullanıma girmesiyle, 
ulaşımın daha çabuk olmasını da sağlıyor.

Örneğin günde 3-4 noktaya servis 
yapabilen bir dağıtım veya müşteri 
hizmeti aracı, bu sayede günlük 5-6 
servis yapabiliyor, verimlilik ve işgücü 
kullanımında çok büyük yararlar sunuyor.
Ayrıca, trafikte daha az kalan araçlar, 
daha az yakıt tüketilmekte, daha az 
karbondioksit salınımı yapmakta ve 
yollarda kaybolan zamanlar azaltılarak 
ekonomiye de büyük katkılar sağlıyor.

-Sizce Türkiye’de navigasyon cihaz ve 
uygulamaları en çok hangi amaç ve ne 
sıklıkta kullanılıyor? 
Sistemde kullanılan 
haritalar dünyada nasıl 
üretiliyor? Nasıl bir 
işbirliği söz konusu? 
Özellikle kamu ve yerel 
yönetimler, sistemin 
geliştirilmesi ve 
güncellemesine nasıl 

katkı veriyor?

-Dünya ile aynı mantıkta kullanılmakta 
navigasyon cihaz ve uygulamaları. 
Dünyada daha çok sokak adresi ve bina 
kapı numarası bazında çalışmakta iken, 
Türkiye’de hem kültürel sebepler, hem 
de fiziksel olarak yaşanan zorluklardan 
dolayı (sokak adlarının çok sık değişmesi, 
tabelaların eksik veya yanlış olması gibi) 
Türkiye’de özellikle “nirengi noktaları” 
diyebileceğimiz tarife özel ticari veya 
sosyal noktaların (Point of Interest- POI) 
bilgilerin girilmesi gerekiyor. POI noktaları 
güncel ve sayısı fazla olan navigasyon 
haritaları daha başarılı kullanım tecrübesi 
yaşatıyor. 

Kamu ve yerel yönetimler, Google Maps 
partneri de olmamız ve lider navigasyon 
haritacısı olmamız sebebiyle, ellerindeki 

verileri biz harita tedarikçileri 
ile geçmişe göre daha açık bir 
şekilde paylaşabiliyor. Bununla 
birlikte kamunun elinde 
maalesef özellikle sivil kullanım 
diyebileceğimiz, araç kullanımı 
için önem arz eden yol ve ihtiyaç 
duyulan önemli yer bilgileri 
(eczane, lokanta, atm vb), 

toplu veya güncel bir şekilde bir kurumda 
bulunmadığından, bu verilerin sahadan 
mutlaka özel ekipmanlar ile toplanılması 
gerekiyor. Hatta Başarsoft, Emniyet, 112 
vb. gibi projelerinde neredeyse resmi 
haritacısı konumuna gelirken birçok 
kamu kurumuna bu haritaları tedarik eder 
pozisyonu kazandı.
-Haritaların güvenli, düzenli ve güncel bir 
şekilde çalışması,  ürünlerin katma değerli 
servisleri, cihazların kullanım kolaylığı 
sistemin yaygınlaşması için önem taşıyor.  
Türkiye’de piyasaya sunulan ürünlerde 
özellikle haritaların güvenli, düzenli 
ve güncel bir şekilde çalışması nasıl 
sağlanıyor? Bunun için ulusal ve uluslar 
arası hangi kurum ve firmalarla çalışılıyor?

-Haritaların düzenli güncellenmesi 
maalesef neredeyse tamamen özel 
sektöre, yani bizlere düşüyor. Kamunun, 
Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, belediyelerin altyapı 
koordinasyon merkezlerinin yol ve 
ulaşımla ilgili değişiklik/kapanma/inşaat/
yön değişikliği vb bilgilerini biz harita 
firmaları ile daha yakın işbirliğinde olması 
gerekiyor. Bugün navigasyon cihazları 
ve haritalarına işlenmemiş yeni yollar, 
kullanıcılar tarafından tam olarak etkin bir 
şekilde kullanılamama ihtimali içinde.
-Türkiye’de navigasyon sektörünün 
yabancılarla büyüdüğü saptaması var. 
Bu saptama doğru mu? Yerli firmaların 
pazara katkısı ve payı nedir? Türkiye’de 
kamu (Harita Genel Komutanlığı vb), özel 
ve yerel yönetimler navigasyon sistemi 
geliştiren, cihazı satan firmalar arasında 
nasıl bir işbirliği var? Türkiye’de ne kadar 
merkez (mesken, resmi daire, okul, 
hastane, park, bahçe, köprü, otel, turistik 
ve tarihi yerler) navigasyon sistemine 
aktarıldı? 
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-Türkiye’de navigasyon sektörü 
yabancılarla değil, yerli firmalarla 
büyüyor. Pazarın yüzde 85’i, neredeyse 
yazılımları yabancı olmakla birlikte, 
üretimlerini Çin’de yaptırtıp markaları 
altında Türkiye’de satıyor. TomTom son 
zamanlarda agresif bir yapı ile pazar payı 
arttırmaya çalışmakla birlikte, toplam 
pazarı büyütmek yerine diğer markalardan 
pay alarak büyümekte.

Özel ve yerel yönetimlerde, maalesef toplu 
bir veri bankası bulunmuyor. Örneğin 
Türkiye’deki tüm restoranları, tüm 
eczaneleri veya bir il merkezindeki tüm 
marketleri vb. alabileceğiniz bir merci yok. 
Dolayısı ile iş harita firmalarına düşüyor.

Başarsoft olarak kapsama alanımız: 81 
il merkezi, 957 ilçe merkezi ve toplam 
nüfusun yüzde 85’inin yaşadığı alanlar 
haritalandırılmış olup, yüzde 80’inin 
yaşadığı alan, araçla gezildi. (Türkiye 
nüfusunun yüzde 78’i kentlerde yaşıyor). 
1 milyondan fazla ticari ve sosyal nokta, 
haritalara gözle toplanarak işlendi. 

-Ülkemizde en çok hangi tip navigasyon 
cihaz ve uygulamaları kullanılıyor? Ve 
Türkiye, dünyada navigasyon cihaz ve 
uygulama kullanan ülke sıralamasında 
kaçıncı sıradadır? 

-On-line kullanıcı sayısı dünya üzerinde 
Amerika ve Avrupa’daki mobil akıllı telefon 
sayısı çok hızla arttığı için orada hızla 
artmakta olduğu için on-line sayı hakkında 
bilgi vermek kolay değil. Ama tüm dünyada 
30 milyon navigasyon cihazı satılmakta 
olup, Türkiye’deki 500 bin adedi, araç sayısı 
ile karşılaştırıldığında bile ortalamanın 
gerisinde kalıyor.

Offline harita yani cihaza 
yüklü harita kullanan 
cihazlarda ana ağırlık 
yüzde 90 civarında 
taşınabilir, yüzde 10 
civarında da araç içi 
eğlence sistemi şeklinde. 
Dünya üzerinde bu oran 
hızlı bir şekilde taşınabilir 

cihazlardan araç içi eğlence sistemleri 
yönüne kayıyor. Yavaşta olsa Türkiye’de de 
bu sistemin oturacağı öngörülüyor. 

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

-2012 yılında 2011’e göre ciddi bir gerileme 
yaşanarak yaklaşık 250 bin navigasyon 
cihazının son kullanıcıya ulaştığını 
söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık 40-45 milyon 
TL’lik bir ciro anlamına geliyor. Daha 
önce de belirttiğim gibi Türkiye’nin yıllık 
navigasyon satış potansiyelinin 1 milyon 
civarında olması öngörülüyor. 2012 yılında 
2011’e göre kaybedilen pazar payını 2013’te 
yeniden oluşturmaya yönelik hareketleri 
yaşayacağımız, yani toplam satış adedinin 
artacağı yönde bir beklentimiz var.
 
-Navigasyon cihaz ve uygulamaları 
geliştiricilerin önündeki en önemli 
sıkıntıları sıralayabilir misiniz? Türkiye, 
navigasyon cihaz ve uygulama pazarında 
pay alabilmek için neler yapmalı?  
Türkiye, neden navigasyon cihaz ve 
uygulamalarını önemseyip geliştirmeli. 
Bu nasıl bir strateji gerektiriyor? Türk 
geliştiriciler için bu alan bir fırsat olabilir 
mi?

-Navigasyon uygulamaları, normal 
uygulamalardan farklı olarak 
donanım ve harita ihtiyacından 
dolayı geliştirmesi çok daha 
zahmetli ve pahalı uygulamalar. 
Bunun için ciddi personel ve 
sermaye yatırımı gerekiyor. 
Bugün dünyanın en büyük 
navigasyon programı üreticisi 
olarak kabul edilen NNG-

IGO’nun personel sayısı 400.  Yine kendi 
uygulamasını geliştirmiş olan Tomtom 
ve Garmin dünya navigasyon cihaz 
pazarının yüzde 80’ine hitap ediyor. Bu 
da yeni geliştiricilerin mücadele edeceği 
kurumların büyüklüğünü göstermek 
açısından önemli göstergeler.
Dünyada her şeyin mobil ve konuma 
bağlı olarak hızla geliştiği gerçeğinden 
hareketle, yerli üreticilerin Türk 
toplumunun eğilim ve alışkanlıklarına 
göre ürün geliştirmesi onlara pazarda 
ciddi avantaj sağlayacak.
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