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Mobiliz Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi ile 

zaman ve yakıttan tasarruf

GPS uydularıyla 7 gün 24 saat sistematik bir şekilde 
araçların izleyip kontrol edebilen proje,  zaman ve yakıttan 
tasarruf sağlarken trafikteki hareketleri raporlayarak 
dikkatsiz ve yanlış araç kullanımını da önlüyor.

“Dosya” sayfalarımız kapsamında 
yönelttiğimiz soruları, çalışmalarını  
Bilkent Cyberpark Ankara Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nde sürdüren 
Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
A.Ş., Genel Müdürü Levent Aydoğan 
ve Genel Koordinatörü Adil 
Masaracıoğlu yanıtladılar. Mobiliz, 
mobil veri sistemleri sektöründe, 
telekomünikasyon ve bilişim alanındaki 
en son teknolojik gelişmelere paralel 
entegre sistem çözümler ile yeni nesil 
araç takip ve filo yönetim sistemleri 
üreten bir Ar-Ge şirketi. 
Mobiliz tarafından araç takip sistemleri 
sektöründe müşteri memnuniyetini 
en üst düzeye çıkarmak ve 
sürekliliği sağlamak 
amacıyla kurulan 
FiloTürk, Türkiye’nin 
ilk ve tek mobil takip 
Operatörü. Mobiliz Araç 
Takip ve Filo Yönetim 
Sistemi, halen Türkiye’de 
100 binin üzerinde araç, 
on bin müşteri tarafından 
kullanılıyor.
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Mobiliz’in BT temelli projesi, hangi ihtiyacı karşılamak için, 
kim tarafından ne zaman geliştirildi/başlatıldı? Tam olarak 
adı, amacı ve hedefiniz neydi? Bütçe/maliyeti nedir? Amaç ve 
hedefinize ulaşabildiniz mi? Proje kapsamında neler yapıldı,  
şu anda hangi aşama? Geliştirilen çözüm/ürün, piyasada 
satışa sunuldu mu, ne kadar/kaç tane satıldı? Nasıl bir katma 
değer yaratıldı?

-Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş, 2004 
yılında mobil veri sistemleri sektöründe entegre 
sistem çözümleri üretmek amacıyla bu alanda 20 
yılın üzerinde deneyime sahip, Levent Aydoğan 
ve Adil Masaracıoğlu tarafından kurulan bir Ar-
Ge şirketidir.  Mobiliz’in amacı, ülkelerin 10 yıl 
içerisinde yatırım yapmaya karar verdikleri en 
kritik 10 teknoloji arasında seçilen telematik 
alanında uygulamalar geliştiren öncü teknoloji 
kuruluşu olmak. Mobiliz’in bu amaçla yola 
çıkarak geliştirdiği ve şu an Türkiye’de 10 bin 
saygın müşteri tarafından 100 binin üzerinde 
araçta kullanılmakta olan Mobiliz Araç Takip ve 
Filo Yönetim Sistemi, telematik başlığı altında 
değerlendiriliyor. Mobiliz, çözümlerini kendi 

kuruluşu olan ve Türkiye’nin ilk ve tek 
Mobil Takip Operatörü FiloTürk üzerinden 
kullanıcı kitlelerine ulaştırıyor.                            

Bilişim teknolojisindeki en son yenilikleri 
takip ederek, kurum ve kuruluşların 
verimliliğini, hem lokal hem küresel 
rekabet güçlerini arttırma yönünde 
teknolojiler geliştirmeye devam eden 
Mobiliz,  Türkiye’de bu alanda yarattığı 
ilk’lerle, kısa sürede sektör lideri 
konumuna yükseldi.  

Ar-Ge çalışmalarını, Bilkent Cyberpark 
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
sürdüren Mobiliz, Türkiye’nin mobil bilgi 
iletişimi alanında kaliteli hizmet veren lider 
ve yenilikçi teknoloji şirketi olma hedefiyle 
yoluna devam ediyor. 

İlk’lerimiz
- Her yerden her zaman erişim olanağı 
sağlayan web tabanlı sistem
- Gerçek rölanti takibi ve raporlama
- Yazılıma dayalı dahili şok sensörü ile ani 
kalkış, sert fren, savrulma ve kaza tespiti
- CANbus uygulaması ile araç 

bilgisayarından alınan 
yakıt tüketimi, tank 
seviyesi, motor devri 
gibi kritik bilgilerin 
sistemden izlenmesi
- Akıllı Yol yazılımı ile 
hız limitini yol tiplerine, 
meskun mahal, risk 
bölgesi vb. kriterlere 
göre adaptif değiştiren 
izleme ve raporlama 
sistemi
- Günde 15 milyonun 
üzerinde mesaj işleme 
kapasitesine sahip 
Türkiye’deki tek Araç 
Takip Merkezi

- Web Tabanlı Kişi ve Yük Takip Sistemi
- Hazır Beton Süreç Planlama ve Denetimi 
ve diğer sektörel çözümler
- Türkiye’nin ilk ve tek Mobil Takip 
Operatörü ve daha birçok uygulama 
ilkleri...

-Aldığınız bir ödül var mı? Projenizin 
içeriği, yarattığı katma değer, 
farklılığı-özelliği-önemi, topluma 
katkısı ve kazandırdıklarını açıklar 
mısınız? 

-Mobiliz, “Deloitte Teknoloji Fast50 2009 
Programı”nda, 2004-2008 yılları arasında 
cirosunda kaydettiği yüzde 7225 oranındaki 
büyüme ile Türkiye 4. sü oldu. 2010 ve 
2011 yıllarında da yüksek büyüme hızını 
sürdürmesi sayesinde yeniden ödüle 
layık görülerek üst üste 3 yıl Deloitte 
Fast50’ye girme başarısı gösterdi. Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 
en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketinin 
belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast500 
EMEA 2009 Programı’nda 500 şirket 
arasında 13. sırada yer alarak büyük bir 
başarıya imza attı. 
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Ayrıca her yıl Turkcell tarafından toplam satış adetleri, müşteri 
memnuniyeti araştırması sonuçları, kurumsallaşma vb. kriterlerle 
yapılan değerlendirme sonucu, partnerliğe kabul edildiği 2006 yılından 
beri her yıl üst üste Turkcell GOLD Partner ödülünü alıyoruz.
Bir Mobiliz kuruluşu olan FiloTürk ise, 2011 yılında Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği öncülüğünde AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen, yüzlerce firmanın 
başvuru yaptığı Turkey Fast Growing yarışmasında Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen 25 şirketi arasında yer aldı.

En basit tanımı ile, araçların, GPS uyduları sayesinde 7 gün 24 saat 
İnternet ortamı üzerinden sistematik bir şekilde takip ve kontrol edilmesi 
olarak tanımlanan araç takip ve filo yönetim sistemlerinin, hem şirketlere 
hem de bireylere dönük önemli yararları var. Zaman ve yakıttan tasarruf 
sağlayan, araçların trafikteki hareketlerini, raporlamalarla ortaya 
koyarak dikkatsiz ve yanlış araç kullanımını önleyen araç takip sistemleri, 
hayatın pek çok alanında artı değer yaratıyor. 

Çocuğunuzu taşıyan okul servisinin 
hızının kontrolünden, tükettiğiniz gıdanın 
taşınırken bozulmadığından emin 
olabilmeye, konutlarınızın yapımında 
kullanılan betonun en iyi koşullarda 
inşaata ulaşmasından, acil durumlarda 
hastanıza en kısa sürede müdahale 
edebilmeye kadar toplumun hemen her 
kesimini ilgilendiren alanlarda kritik 
yararlar sağlıyor.

Gelişen ve hızlanan teknoloji sayesinde 
sektör,  daha da büyüyerek ve diğer 
ilişkili sektörlerle entegre olarak araç 
takip kavramının çok ötesine geçecek. 
Örneğin, güvenlik sektörüyle birlikte 
“mobil güvenlik” kavramı, çağrı merkezi 
entegrasyonlu “Saha Gücü Yönetim” 
sistemlerinin oluşturulması gibi daha pek 
çok örnek uygulamalar geliştiriliyor.

Küresel pazarlarda olduğu gibi Türkiye’de 
de son yıllarda yıldızı parlayan sektörlerin 
arasında yer alan araç takip sektörünün, 
kriz dönemlerinde bile büyümeyi 
sürdürmesi, kullanan işletmelere kattığı 
yararın önemli göstergelerinden birisidir. 
Özetle daha kat edecek çok yol var ancak 
araç takip sistemlerinin topluma ve 
ülke ekonomisine yarattığı artı değerler 
konusundaki farkındalık her geçen gün 
artıyor. 

-Projeniz için kullanılan donanım/
yazılım ve görevli elemanlara 
ilişkin bilgi verir misiniz? Proje 
kapsamında kaç kişi görev yapıyor?
 
-Mobiliz’in Ar-Ge çalışmalarında donanım 
ve yazılım bölümünde 20 kişilik bir uzman 
ve deneyimli mühendis kadrosu görev 
alıyor. Mobiliz ve FiloTürk toplam çalışan 
sayısı ise 60 kişi. 

-Ülkemizin “İnovasyon” alanındaki 
mevcut durumu ve eksiklikleri 
konusundaki görüşlerinizi alabilir 
miyiz? İnovasyon projelerinin 
geliştirilip uluslar arası arenada 
pay alabilmesinin önündeki 
engeller nelerdir? Bu engellerin 
kalkması için neler yapılmalı? 
Çözüm önerileriniz, Hükümet’ten 
beklentileriniz nelerdir? Bu alanda 
farkındalık yaratmak adına neler 
yapılabilir? Sizce, ülkemizin 
gelecekte bu konuda dünyaya 
öncülük yapacağı fırsatlar var mı? 
Bunları açıklayabilir misiniz?

-Biz şirket olarak Ar-Ge yatırımlarını çok 
önemsiyoruz ve her yıl ciromuzun yüzde 
14 gibi bir kısmını Ar-Ge’ye harcıyoruz. 
Bugüne kadar yapılan toplam Ar-Ge 
yatırımı 7 milyon TL’nin üzerindedir.

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu 
bir çağda yeni ve iyileştirilmiş ürün ve 
hizmetler sunmak artık iş dünyasında 
ayakta kalabilmenin olmazsa olmaz kuralı. 
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Türkiye’de inovasyon projelerinin gelişmesi 
bir yanıyla bu konudaki bakış açısının 
yerleşmesi ve gelişmesine bağlı. Diğer 
yandan hükümet tarafından yapılanların 
yanı sıra gerçek Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi yönünde atılacak ilave 
adımların, kanunların ve düzenlemelerin 
önemli olduğu inancındayız. Araç takip 
pazarı ve mevcut teknolojiler açısından 
Türkiye, en hızlı gelişen pazarlar 
arasında sayılıyor. Özellikle teknoloji 
ve ürünlerimizin dünya pazarlarına 
sunulabilmesi için hükümetin teşvik, 
destek ve yol göstericiliğine sektörün 
ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz.

-Çalışmalarınız kapsamında 
kimlerle işbirliği yapıyorsunuz? 
Herhangi bir kurum, kuruluş veya 
sivil toplum örgütünden yardım, 
destek veya sponsorluk alıyor 
musunuz? 

-Bazı projelerimizde alanında uzman 
çözüm ortakları ile işbirliği yapıyoruz. 
Örneğin Mobiliz, mobil operasyonların 
verimli şekilde yönetilebilmesine katkı 
sağlayacak olan Eco-Drive teknolojisi 
konusundaki çalışmalarını, otomotiv 
teknolojileri çözüm ortağı AVL firması 
ile birlikte tamamladı. 2010 yılı sonu 
itibarıyla geliştirilen Eco-Drive teknolojisi, 
geniş araç filosu olan şirketlere, sürücü 
verimliliğini artırma, yakıt ve araç bakım 
giderlerinden tasarruf etme fırsatı 
sunuyor. Araç bilgisayar sistemi ile 
entegre çalışan Eco-Drive cihazı, yolda 
seyreden sürücüye sesli uyarılarda 
bulunarak yol güvenliği ve yakıt tüketimi 
açısından en uygun tepkilerin verilmesini 
sağlıyor. 

Mobiliz’in eko sisteminde yer alan çözüm 
ortağı Bilsag ile birlikte sunduğu Saha 

Gücü Yönetim Sistemi de bir çağrı merkezi 
üzerinden alınan taleplere çözüm üretmek 
amacıyla, mobil ortamda çalışanlara 
görev dağılımı ve daha sonra görev 
gerçekleştirme performans ölçüm sistemi 
sunuyor. Mobiliz sistemi ile entegre 
çalışan bu çözüm sayesinde firmalar 
mobil operasyonda verimliliği daha da üst 
seviyelere taşıma olanağı buluyorlar.

Mobil güvenlik kapsamında ise, yüksek 
güvenlik gereksinimi olan yüklerin 
taşınmasında araç izleme ve acil durum 
uyarı sistemleri sayesinde muhtemel acil 
durum uyarısı veya aracın kaza yaptığı 
bilgisinin otomatik tespiti ve raporlanması 
tespit edilerek güvenlik ve sağlık ekipleri 
aracın bulunduğu adrese sevk edilebiliyor. 
Aracın gasp edilmesi veya değerli yükün 
çalınmaya teşebbüsü durumunda araca 
uzaktan müdahale mümkün. Alarmın 
devreye alınması, aracın uzaktan 
kilitlenmesi dörtlülerin yakılması veya 
durdurulması müdahalelerin arasında 
yer alıyor. Mobiliz’in bu konudaki çözüm 
ortağı da, konusunda dünyadaki sektör 
liderlerinden Securitas’tır.

Turkcell Gold Partneri olmamız nedeniyle 
de Turkcell ile pek çok konuda işbirliği 
yapıyor, partnership programlarından 
yararlanıyoruz. Müşteri tercihi farklı yönde 
olursa diğer operatörler ile de işbirliği 
yapabiliyoruz.
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