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Dosya sayfaları için yönelttiğimiz soruları her türlü tüketici 
elektroniği üreten, en güçlü yerel oyunculardan biri olan 
GoldMaster Genel Müdürü Sinan Bora da yanıtladı.  Uydu cihazları 
üreticisi olarak bilinen GoldMaster, 37 yıllık tecrübesiyle her yaşa 

hitap eden tüketici elektroniğine  odaklanıyor ve ilk navigasyon cihazını 
2010’da piyasaya sundu. 

Goldmaster Genel Müdürü Bora, Türkiye’de navigasyon sektörünün 
yabancılarla büyüdüğü saptamasını doğru bulmuyor. Yerel firmaların, hem 
harita üretimi hem de cihaz sağlanması konusunda çalıştıklarını söyleyen 
Bora, yakında istediğimizi anlayacak sistemlerin geleceğine inandığını 
belirtti.

Akıllı telefon ve tabletlerdeki navigasyon hizmetlerinin, PND pazarını 
düşürme yönünde etkilese de genelde navigasyon pazarının büyüme yönünde 
geliştiğine dikkat çeken Bora, connected navigasyona (bağlı navigasyon) 
geçildiğinde geliştiriciler için birçok fırsat çıkacağına işaret etti.

Bora, on-line navigasyon hizmet ve donanımlarının pahalı olmasının 
navigasyon alanında yapılabilecek birçok yeniliği etkilediğini bildirdi.

Goldmaster  Genel  Müdürü 

Sinan Bora:
TMC donanımlı model ve 
bilinirliliği artırmaya çalışıyoruz

On-line donanımların 
pahalı olması nedeniyle 
kullanıcıların bazı 
bilgilerden mahrum 
kalmasının önüne 
geçmek için TMC 
donanımlı model ve 
bilinirliği artırmaya 
çalıştıklarını açıklayan 
Bora, yakında 
istediğimizi anlayacak 
sistemler geleceğine 
inanıyor. Bora, 
bağlı navigasyona 
geçildiğinde 
geliştiriciler için 
birçok fırsat çıkacağını 
düşünüyor.

-Dünya ve Türkiye’deki navigasyon 
cihazı ve geliştirme pazarına ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
 
-Uzun yıllardır Avrupa ülkelerinde gelişen 
navigasyon yazılımı, gelişen ve kullanıcının 
isteğini daha çok karşılamaya çabalar bir 

pozisyonda. Yakın zamanda 
isteğinizi anlayacak sistemlerin 
geleceğini tahmin ediyoruz. 
Paralelinde ise donanımın da 
gelişerek, İnternet bağlantılı ve 
farklı kabiliyetleri de olan cihazlar 
olacağını düşünüyoruz.

-Navigasyon cihaz ve 

uygulamalarının yararları nelerdir?

-Kullanıcının en tasarruflu şekilde gideceği 
adrese ulaştıran navigasyon trafikten 
kaçınmasını sağlar. Yakında hava durumunu 
da gösteren cihazlar olacak. Büyük olasılıkla 
yüksek hızda veya ters yöne girildiğinde 
uyarıda bulunacaklar.

-Türkiye’de navigasyon sektörünün 
yabancılarla büyüdüğü saptaması var. 
Bu saptama doğru mu? Yerli firmaların 
pazara katkı ve payı nedir? Türkiye’de 
kamu (Harita Genel Komutanlığı vb), özel 
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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? 

-Bu saptama doğru sayılmaz; eskiden beri 
yerel firmalar, hem harita üretimi hem de 
buna cihaz sağlanması konusunda çalışıyorlar. 
Yabancı firmalarında oyuna dahil olması 
ile bu payda büyüdü. Türkiye’de, Başarsoft, 
TeleAtlas,.. gibi firmalar, Harita Genel 
Komutanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliği 
yaparak haritalarını her geçen gün daha 

kapsamlı hale getiriyorlar. Ayrıca POI olarak 
adlandırabilen ihtiyaç noktası (mesken, resmi 
daire, okul, hastane, park, bahçe, köprü, otel, 
turistik ve tarihi yerler) yerlerin sayısı şu anda 
1 milyona yaklaştı.

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

-Ülkemizde kullanılan 
cihazları, araç içi PND; 

araç içi eğlence 2 DIN; marin-deniz ve 
outdoor-motorsiklet olarak sıralayabiliriz. 
Bunlar off-line ve on-line (SIM kartlı) olarak 
kullanılabiliyor.
Dünyadaki yerimize bakıldığında en yakın 
Avrupa’ya göre bizim pazarımız daha geç 
büyümeye başladı. Avrupa’da pazar doyma 
noktasına ulaştı. 

-Türkiye’de 2012 sonu itibariyle 
navigasyon cihaz ve uygulama pazarının 
cirosu/büyüklüğü ne oldu?Navigasyon 
pazarının Türkiye potansiyeli nedir?
-Araç içi navigasyon cihazlarının 2012’deki 
ulaştığı sayı yaklaşık 250 bindir. Dünyadaki 
ekonomik gelişmelere paralel  2011’e göre 
pazarda bir küçülme meydana geldi. Bunun 
yanı sıra iyi ürün ve hizmet sunamayan bazı 
markalar, tüketicide olumsuz tecrübeleri 
oluşturması tüketicinin bu ürüne çekimser 
yaklaşmasına neden oldu. 
Biz 37 yıllık tecrübemizle tüketicilerimize 
hep iyi ürün ve iyi hizmeti ilke edindiğimiz 
için ürünlerimize 3 yıl garanti ve Ömür Boyu 
Ücretsiz Harita Güncelleme vererek pazardaki 
bu olumsuz havayı kırmaya çalışıyoruz. 
Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonlar ve 
tabletlerdeki navigasyon hizmetleri, PND 
pazarını düşürme yönünde etkilesede genelde 
navigasyon pazarı büyüme yönünde gelişiyor.

-Türk geliştiriciler için bu alan 
birfırsatolabilir mi?

-İletişim, hayatımızın her alanına yayılmış 
bulunuyor. Navigasyon cihazlarının da 
diğer tüm cihazlarla (aracımız, ofisteki 
bilgisayarımız, evdeki klimamız olabilir) 

haberleşmesi için, SIM kartı 
içerisinde bulundurması iyi bir 
adım olacak. 
Ancak bunun için gerek 
operatörlerin gerekse tüketicilerin 
biraz daha talep oluşturması ve 
maliyetlerin uygun seviyelere 
ulaşması gerekiyor. Connected 

navigasyona (bağlı navigasyon) geçildiğinde 
geliştiriciler için birçok fırsat çıkacak.

-İlk navigasyon cihaz ve uygulamanızı 
ne zaman geliştirdiniz, nasıl bir tasarım 
gerçekleştirdiniz? Ürününüz hakkında 
bilgi verir misiniz? 

-İlk navigasyon cihazımızı 2010 yılında piyasaya 
sunduk, ilk olarak araç içi PND ürünlerimizle 
başladık. 
Cihaz navigasyon hizmeti dışında dahili 
bataryası nedeni ile birçok ortamda farklı 
amaçlarla kullanılabiliyor. Ürünümüzde 
multimedia özelliği bulunuyor, video 
izlenebiliyor, müzik dinlenebiliyor vs.
Bunların yanı sıra 2012 yılında navigayon 
cihazına Table PC özelliği ekledik. 
Tüketicilerimiz, bu ürünlerimizi  araç dışında 
da çok farklı uygulamalar (İnternet’te gezinme, 
mail alıp verme, sosyal ağlara girebilme, oyun 
oynayabilme vs.) için kullanabiliyor.
Biz navigasyon ürünlerinde oldukça iddialıyız. 
Sektörde de pek çok navigasyon ürünü var. 
Ancak biz farklı bir şeyler daha yapmak 
istedik. Böylece hem tablet hem de navigasyon 
olan bir ürün geliştirdik. GPS Pad ismindeki 
bu ürünümüz aslında bir navigasyon cihazı. 
Aracınıza taktığınızda doğrudan iGo yazılımı 
açılıyor ve başarılı bir  navigasyon cihazı olarak 
kullanıyorsunuz. Ancak dilerseniz Android 
tabanlı bir tablet olarak da kullanabilirsiniz. 
Yani tek cihazda iki farklı konsepti birleştirmiş 
olduk. 

Ayrıca, Türkiye’de ilk kez İnternet’e erişebilen 
uydu cihazları da geliştirip üretimini yapıyoruz. 
SIM kartlı navigasyon cihazları üzerinde 
çalışıyoruz. Bu yıl pazara sunacağımız cihaz 
ile canlı trafik bilgileri öğrenilirken, elektronik 
posta kontrolü ve hızlı mesajlaşma da 
yapılabilecek.

-Türkiye navigasyon pazarının ne 
kadarına sahipsiniz? 

-Pazarın yüzde 22 si sahibiz, 2013’te bu oranı 
artırmayı hedefliyoruz.
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-Navigasyon sisteminizin aylık/yıllık 
ücreti nedir? Sisteminiz Türkiye’de hangi 
illeri kapsıyor? 

-Sistemimiz tüm Türkiye haritasını içeriyor. 
Devamlı gelişen bir haritamız var. Ayrıca 
kullanıcıya cihazın ömrü boyunca ücretsiz 
güncelleme ve sadece ürünü aldığı zaman 
ücret ödeterek büyük ölçüde tasarruf 
yapmasını sağlıyoruz. Ürünlerimizde aylık veya 
yıllık bir ilave ücret ödenmesi gerekmiyor.

- Cihaz ve uygulamanız ne gibi özelliklere 
sahip?

-Uygulamalarımızdaki TMC özelliği sayesinde 
trafik varsa daha da artmasını engelleyerek 
sosyal sorumluluğa katkıda bulunduğumuza 
inanıyoruz. 
On-line donanımların henüz pahalı olması 
kullanıcının Trafik yoğunluğu gibi önemli bir 
bilgiden mahrum kalmasının önüne geçmek 
için TMC donanımlı modellerimizi artırmaya 
ve TMC’nin bilinirliğinin artması, kullanıcının 
faydaların farkında olması için çalışıyoruz. 
Yolda kaybedilen 20 dakikanın bile neler 
kazandırdığını en iyi bilenlerdeniz.
 
- Cihaz satışı ve uygulama geliştirmede 
kimlerle birlikte çalışıyorsunuz? Harita 
desteğini ne kadar süre ile veriyorsunuz? 
Güncellemeleri ne sıklıkta yapıyorsunuz? 

-Başarsoft haritası ve iGonavigasyon yazılımı 
kullanıyoruz. Tüketicilerimize ömür boyu 
harita güncelleme, TMC hizmeti sunuyoruz. 
Harita güncellemeleri yılda 3-4 defa yapılıyor.

- Navigasyon uygulama geliştirenlerin 
karşılaştığı zorluklar neler? 

-On-line navigasyonhizmet ve donanımlarının 
pahalı olması navigasyon alanında 
yapılabilecek birçok yeniliği etkiliyor.

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

-Ürün 
içerisindeki 
yollar ve 
yönlendirmelerin 
tamamı 
Türkçedir.
Türkiye için en 
kapsamlı harita 
tedarikçisi ile 
çalışıyoruz. 

-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?

-Navigasyon cihazı aslında dinamik bir cihazdır 
bu anlamda harita sürekli 
değişiklik ve güncelleme 
gerektiren bir parametredir. 
Müşterilerin bir navigasyon 
cihazı alırken alacağı ekran 
boyutunun yanısıra harita 
ve yazılım sağlayıcısına,  

markanın güvenilir ve kaliteli satış sonrası hizmet vermesine öncelikle dikkat etmeleri gerekir. 
Farklılık yapacak başlıklar ise öncelik sıralamasına göreTMC trafik bilgisi (trafik yoğunluk 
bilgisine göre rota hesaplama); Harita güncelliği (Ücretsiz Ömür Boyu Harita güncellemesi); 
Blueooth (cep telefonu ile eller serbest konumunda telefon görüşmesi); FM transmitter (Aracın 
ses sisteminden navigasyon cihazındaki müziklerin dinlenebilmesi) ve Ekran (yansıma oranı ve 
parlaklık) olarak sıralanabilir.

Bu özelliklerden müşteri ihtiyacı olanı seçtiğinde ekran boyutuna göre çeşitli fiyat 
seçeneklerine sahip olur. Örneğin 5” navigasyon cihazları, 150 TL- 300 TL aralığında 
ilave servis ve özelliklerine göre alınabilir.
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