
Navigasyon pazarının Türkiye’deki durumuDosya:2013 NİSAN92 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 93

Kaan Bi lgi  S istemleri  (Navking) 

Genel  Müdürü   Ali Kaynar: 
Cihaz yerine uygulama satarak pazarı 
dinamik tutmayı amaçlıyoruz

Yeniliklere açık bir sektör olması nedeniyle 
navigasyon pazarına sürekli yeni özellikleri 
bulunan ürünler girdiğine işaret eden Kaynar,  
Türkiye pazarında fırsatların çabuk tükendiğinden 
yakındı. Kaynar, “fırsat düşkünü ithalatçı” 
firmaların, sektörü geliştirmek yerine fiyat odaklı 
ürünlerle kafa karıştırdığı, kanal bazlı çalışan 
firmaların ise,  işi geliştirmekten uzaklaşmaya 
çalıştıklarını söyledi.

Ülkemizdeki navigasyon pazarının durumunu incelediğimiz dosya 
sayfalarına, Kaan Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ali Kaynar da katkı 
verdi.  2004’te kurulan Hollanda merkezli Navking, Kaan International 

B.V.’nin navigasyon sektöründeki tescilli markası. Kaynar Holding’e bağlı 
bir firma olan Kaan Bilgi Sistemleri, kişisel navigasyon cihaz ve yazılımlarını 
Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya tedarik ediyor.
Navigasyon görüntülü ve sesli yol kılavuzu cihazları Navking, Türkiye’den 
birçok dilde idare edilip yönlendiriliyor.  Ayrıca belirtilen ülkelerde bölgesel 
destek de veriliyor. 
Sorularımızı yanıtlayan Kaynar, sektörü “cihaz yerine uygulama satarak” 
dinamik tutmayı amaçladıklarını vurgulayıp akıllı cihazlardaki hızlı 
büyümenin navigasyon cihazlarındaki talebi giderek aşağıya çektiğine dikkat 
çekti.  Son dönemde Türkiye’deki navigasyon sektöründe ilk üç sırayı yerli 
firmaların aldığının altını çizen Kaynar,  en çok araç içi pnd navigasyon 
cihazlarının kullanıldığını belirtti. “Kullanım oranı, yüksek maliyetli olması 
nedeniyle oldukça düşük” diyen Kaynar, yeniliklere açık olan pazara sürekli 
yeni özellikleri bulunan ürünlerin girdiğine işaret etti.
Türkiye pazarında fırsatların çabuk tükendiğinden yakınan Kaynar, bunun 
nedenini şöyle açıkladı: “Çünkü fırsat düşkünü ithalatçı firmalar, sektörü 
geliştirmek yerine fiyat odaklı ürünler ile pazarın kafasını karıştırıyor. Kanal 
bazlı çalışan profesyonel firmalar ise,  işi geliştirmek amacından bu sebeple 
uzaklaşmaya ve ayakta durmaya çalışıyorlar.”
2012’de yaklaşık 500 bin navigasyon cihazının son kullanıcıya ulaştığını 
tahmin eden Kaynar, bu yıl da sektörün stabil gideceği fikrinde.  İlk cihazını 
2005’te geliştiren Navking, pazarın yaklaşık yüzde 30’na sahip. 2012 satış 
rakamı 39 bin adet iken 2013’te 50 bin adedi hedefliyor.

-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? 

-Akıllı cihazlardaki hızlı büyüme, 
navigasyon cihazlarındaki 
talebi giderek aşağıya çekiyor. 

Firmalarda bu bağlamda akıllı cihazlardaki 
aplikasyon geliştirmeleri ile bu kanalı 
değerlendirmeye çalışıyor. Bunun karşılığı 
bizim “Follow Me” ürünümüzdür. Cihaz 
yerine uygulama satarak navigasyon pazarını 
dinamik tutmayı amaçlıyoruz. Sektöre ilişkin 
istatistiki bilgiler elimizde yok ama kendi 
anketlerimizden çıkardığımız sonuçlar şöyle:
-Büyük şehirlerde ticari araçlar, navigasyon 
cihazlarını yoğun kullanıyor. Hatta nerede 
ise her gün cihaz aktif hale getiriliyor. Küçük 
şehirlerdeki kullanım ise tamamen görsel 
amaçlı veya büyük şehir ziyaretlerinde 
kullanılmakta. Erkek nüfusun ağırlıklı tercih 
ettiği cihazlarda ortalama kullanım için, 15 
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günde bir kez demek mümkün.

-Navigasyon cihaz ve uygulamalarının 
yararları nelerdir?

-Navigasyon cihazı ve yazılımlarının öncelikli 
yararı hiç bilmediğiniz bir adrese veya 
noktaya kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlar. 
Bununla birlikte kullanıcılara araçlarında 
yakıt tasarrufu ve vakit kaybını azaltır. Sesli 
ve görsel yol tarifleri ile de ani hareketlerin 
minimize edilmesi ile kaza oranlarına da 
olumlu katkı sağlar.

-Sizce Türkiye’de navigasyon cihaz ve 
uygulamaları en çok hangi amaç ve ne 
sıklıkta kullanılıyor? Sistemde kullanılan 
haritalar dünyada nasıl üretiliyor? 
-Türkiye’de öncelikle tabi ki adres bulmak 
için kullanılıyor. Bununla birlikte ürün 
özelliğin bağalı olarak MP3 çalar ve video 
izleme özellikleri kullanılıyor. AV-in özellikli 
cihazlarda ise gerigörüş kamerası opsiyonu 
sunulabiliyor. Ayrıca TMC özellikli cihazlarda 
trafik yoğunluğu bilgisini de kullanmak 
mümkün.
Harita üretimi, hava fotoğrafları, uydu 

görüntüleri, kâğıt haritalar, kamu veya özel 
sektör tarafından oluşturulan veriler gibi 
birçok değişik kaynaktan alınan bilgi ve 
belgeler baz alınarak başlar. Sonrasın da 
harita firmalarının saha ekipleri arazilerden 
topladıkları verileri dijitalleştirerek haritayı 
meydana getirilir.

-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? 

-Harita firmaları 
güncellemeleri birçok 
noktan alıp güncellemeleri 
gerçekleştirdikleri için 
düzgün bir şekilde çalışması 
sağlanıyor.

-Türkiye’de navigasyon sektörünün 
yabancılarla büyüdüğü saptaması var. 
Bu saptama doğru mu? Yerli firmaların 
pazara katkısı ve payı nedir? Türkiye’de 
ne kadar merkez (mesken, resmi daire, 
okul, hastane, park, bahçe, köprü, otel, 
turistik ve tarihi yerler) navigasyon 
sistemine aktarıldı? 

-Son dönemde Türkiye’deki navigasyon 
sektöründe ilk üç sırada yerli firma bulunuyor. 
Halen Türkiye’de kullanılan haritalarda 
yaklaşık 561 bin hastane, okul, resmi daire gibi 
önemli noktalar yer alıyor ve her geçen gün 
yenileri ekleniyor.
-Ülkemizde en çok hangi tip navigasyon 
cihaz ve uygulamaları kullanılıyor? 

-Türkiye’ en çok araç içi pnd navigasyon 
cihazları kullanılıyor. Son gelişmeler 
smartphone telefonlara da ilgi giderek artıyor. 
Otomotiv sektöründe de araç içine gömülü 
çok fonksiyonlu cihazlar, kullanım rahatlığı 
sağlıyor. Ancak kullanım oranı, yüksek 
maliyetli olması nedeniyle oldukça düşük.

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

-Bu sektör, teknoloji ile 
kendini sürekli geliştiren 

yeniliklere açık bir sektör. Bu yüzden pazara 
sürekli yeni özellikleri bulunan ürünler giriyor 
ve girecek. 
2012’de yaklaşık 500 bin navigasyon cihazının 
son kullanıcıya ulaştığını tahmin ediyoruz.  
2013’te sektörün iyi ihtimal ile stabil gideceği 
fikrindeyiz. 

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

-Türkiye pazarında fırsatlar çok çabuk 
tükeniyor. Çünkü fırsat düşkünü ithalatçı 
firmalar, sektörü geliştirmek yerine fiyat 
odaklı ürünler ile pazarın kafasını karıştırıyor. 
Kanal bazlı çalışan profesyonel firmalar 
ise,  işi geliştirmek amacından bu sebeple 
uzaklaşmaya ve ayakta durmaya çalışıyorlar.
Kalitesiz ve sorunlu cihazların getirilmesini 
engellemek için çözümler bulunması, 
sektörün sağlıklı ve uzun süre devam etmesini 
sağlar. 
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-İlk navigasyon cihaz ve uygulamanızı 
ne zaman geliştirdiniz, nasıl bir tasarım 
gerçekleştirdiniz? Ürününüz hakkında 
bilgi verir misiniz? 

-İlk cihazımızı 2005 yılında geliştirdik. O 
dönemde navigasyon cihazları çok küçük 
boyutlarda idi. 3,5 inç ilk cihaz boyutumuzdu. 
BT, FM ve MP çalar e-book gibi ek 
uygulamalar ile ev –ofis gibi alanlarda da 
kullanılabiliyor.

-Türkiye navigasyon pazarının ne 
kadarına sahipsiniz? 2012’de ne kadar 
navigasyon cihazı sattınız? 2013’te ne 
kadar satış hedefliyorsunuz?
 
-Navking ürünleri pazarın yaklaşık yüzde 30’na 
sahip. 2012 satış rakamımız 39 bin adet. 2013 
hedefimiz ise 50 bin adet.

-Kaç kişilik bir ekibiniz var ve hangi 
standartları kullanıyorsunuz? 

-İdari personel, satış ekibi ve saha ekibimizle 
birlikte 29 kişilik kadromuz bulunuyor.

-Navigasyon sisteminizin aylık/yıllık 
ücreti nedir? Sisteminiz Türkiye’de 
hangi illeri kapsıyor? Haritaları nereden 
alıyorsunuz? Cep telefonu ve Iphone 
kullanıcılarına ulaşılıyor mu?

-Navigasyon  ürünlerinin 
aylık sabit bir ücreti yok. 
Yılın belli dönemlerinde 
harita güncellemeleri olur, 
kullanıcının talep ederse 
firmamız da ücretsiz, 
bazı firmalar da is ücretli 
olarak güncelleme yapılır. 
Sistem Türkiye’de 81 ili 
kapsıyor. Haritalarımızı 

yurt dışındaki Tele 
Atlas firmasından 
tedarik ediyoruz. 
Akıllı telefonlar için 
pnd cihazlarımızda 
kullanmakta 
olduğumuz ROUTE66 
yazılım firmamız 
android tabanlı 
telefon ve tablet pcler 
FOLLOW ME isimli 
yazılımı geliştirmiş, 
Googleplay 
belli elektronik 
mağazalar üzerinden 
kullanıcılara sunmuş 
durumdadır.

- Geliştirdiğiniz 
uygulamalar 
nelerdir?  

-Route66 firmamızın 
geliştirdiği 
QuickSearch (Kolay 

adres arama) özelliği bulunuyor.  Önceki 
dönemlerde pnd ürünlerinin dışında symbian, 
Windows mobile gibi işletim sistemleri için 
uygulamalarımız vardı. 
Son dönemde de Android tabanlı telefon ve 
tablet pc’ler için FOLLOW ME yazılımımız 
var.  FOLLOW ME yazılımızın en büyük özelliği 
ise telefon veya tablet pc’de bulunan kamera 
sayesinde gerçek görüntü üzerine gelen 
simülasyon araç görüntüsü ile navigasyon 
yapabilme imkanı sunuyor.

-Cihaz satışı ve uygulama geliştirmede 
kimlerle birlikte 
çalışıyorsunuz? 

Tedarikçi ve çözüm ortaklarınız 
kimlerdir? Harita desteğini ne 
kadar süre ile veriyorsunuz? 
Güncellemeleri ne sıklıkta 
yapıyorsunuz? 

-Ürün ve yazılım geliştirme kısmında kendi 
ekibimiz ile yol alıyoruz.  Ürünlerimizin 
tedariğini yurtdışı navigasyon cihazı 
üreticilerinden sağlıyoruz. Harita tedariğimizi 
ise TeleAtlas firmasından yapıyoruz. 
Güncellemeler ise yılda minimum iki kez 
sunuluyor.
 
- Navigasyon uygulama geliştirenlerin 
karşılaştığı zorluklar neler? 

-Pazar fiyatlarının çok hızlı etkilenmesi, 
teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve tercihlerin 
yön değiştirmesi.

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

-Navking ürünleri tamamen Türkçe içeriklidir. 
Harita ve yazılım tedarikçilerimiz ile sürekli 
irtibat kurarak en güncel versiyonu pazara 
vermek önceliğimiz. Çağrı merkezimiz 
(4443466) ve Web sitemiz ile (navking.com)

-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? 

-Sizlerin de belirttiği gibi, kullanıcı öncelikle 
bütçesini belirlemeli. Sonrasında alacağı 
markanın satış sonrası hizmeti ve servis 
hizmetine dikkat etmeli.  Ürün, öncelikle kolay 
bir kullanıma sahip olmalı, ekran büyüklüğü 
ise kullanılan araç göz önünde tutularak 
yapılmalı.
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