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Mobitakip, 2013 yılında faaliyetine başlamıştır. Ticari araçlardaki tecrübe ve bilgi birikimimiz,  2003 yılından 

bu yana sektörün öncü markaları; Mercedes Benz ve MAN grubunun Türkiye bayi teşkilatında yer almış 

olduğumuz danışmanlık ve yönetici pozisyonlarını temel almaktadır.  

 

Lojistik sektörünün birincil gider kalemi olan akaryakıtın takibi, raporlanması, bununla beraber araçların 

ekonomik  ve güvenli sürüş ilkelerine dayalı olarak çalıştığının tespiti ve ölçümlenmesine yönelik pazardaki 

ihtiyaç eksikliği, bizi bu sektörün amiral gemileri olan çekici ( TIR ) ve kamyon grubunda yenilikçi ve teknolojik 

bir o kadar da esnek bir donanım ve yazılım arayışına sürükledi.  Böylece 2014 yılında yakıt depolarına 

yönelik olası hırsızlıkları önlemek amacıyla satış ve montajını yaptığımız depo güvenlik kitlerinin yanında, 

toptan bir filo yönetim özelliğine sahip, profesyonel araç takip sistemimiz Mobitakip sektörel pazara 

sunulmuştur.  

 

Mobitakip, gelişmiş birçok araç takip raporlamalarını yapabilmekle beraber, sadece uydu tabanlı bir takip 

sistemi olmayıp, yeni nesil kamyon ve TIR grubu araçlarda, anlık ve ortalama yakıt tüketimi, yakıt deposu 

doluluk seviyesi, motor hız –devir karşılaştırması, takograf değerleri, motor çalışma saati gibi hassas ölçüm 

sonuçlarını dizüstü bilgisayarınız, tablet bilgisayarınız ve akıllı telefonunuz üzerinden raporlayıp takip 

edebileceğiniz bir çözümdür. Yakıt depoları için uygulamasını yaptığımız mekanik depo güvenlik kiti ile birlikte 

filolar için takip ve güvenlik ihtiyaçlarını tek pakette çözebilen bu birbirini tamamlayıcı nitelikteki ürün 

grubumuz ile, geliştirici ve uygulayıcı bir işletme  olarak firmanıza hizmet vermekten memnuniyet duyarız. 

Mobitakip Hakkında  
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1. Standart Araç Takip 
 

Tüm motorlu taşıt ve 

ekipmanlar için ( otomobil, 

hafif ticari, kamyon, TIR, 

traktör, tekne, yat, jeneratör 

v.b. ) uygulanabilen temel 

ürünümüz.  
 
 

2. CAN-Bus (Yakıt Takip )  
Paketi 
 
Kamyon ve TIR grubu araçlar 
için, tüm takip özelliklerinin 
yanında, ayrıntılı yakıt tüketimi 
ve depo seviyesi de içeren 
CANBUS üniteli profesyonel 
takip paketidir.  
 
 

3. Motorsiklet Takip 
 

Motorsikletler için 

geliştirilmiş su ve toz 

geçirmez, IP67 

standardında kompakt 

takip cihazımızdır.  
 
 

4. Konteyner Takip 
 

Dahili pil ünitesi ile enerji 

olmayan ortamlarda 

konteyner ve büyük 

yüklerinizin takibi için 

geliştirilmiş takip 

ünitesidir.  
 
 



• Mobitakip, otomobil, hafif ticari, kamyon, TIR, iş makinesi, forklift ve diğer 
motorlu kara taşıtı ve ekipmanlarınızda, uydu bazlı lokasyon, hız, kontak raporu, 
park raporu,  rölanti raporu, günlük özet ve ayrıntılı aktivite bilgileri, sefer 
raporları, nokta bazlı raporlama, araç alarm bildirimleri, çalışma süresi ve mesai 
raporları v.b. özellikleri 7/24 internetin olduğu her noktadan masaüstü, dizüstü 
veya tablet bilgisayarınız ve akıllı telefonlarınız ile kontrol edip, raporlama 
yapabileceğiniz profesyonel araç takip sistemidir. 

  
• Ayrıca programlanabilen yapısı ile araca hız limiti , park süresi limiti , rölanti süresi 

limiti belirleyebilir,  bu limitlerin aşımında alarm bilgisini istediğiniz taktirde e-
posta veya SMS ( ücrete tabidir ) ile alabilirsiniz. 
 

• Ekonomik ve güvenli sürüşü belirleyen parametrelerden olan hız limiti aşımı, ani 
hızlanma, sert fren, uzun rölanti süresi, ani dönüşler hakkında alarm raporları alıp, 
sürücülerinize ait bu tip alarmları kullanarak  günlük ve aylık adetlerine göre 
performans raporlarını oluşturabilirsiniz. 

  
• Poligon özelliği ile harita üzerinde hassas şekilde bölge tayini yapabilir, bu 

bölgelerin ihlali veya giriş çıkış bildirimlerini alarm şeklinde e-posta olarak veya 
SMS ( ücrete tabidir ) şeklinde alabilirsiniz. 

 

1. Standart Araç Takip Cihazı ( Tüm Araçlar ) 



Genel Ürün ve Hizmet İçeriği : 
 
M-300 Araç Takip Cihazı 
Web Yazılım Hizmeti ( 2 Yıl ) 
Data Hizmeti ( opsiyonel – 2 yıl ) 
8 farklı  dijital harita 
Mobil yazılımlar ( IOS / Android )  
Montaj ve Servis hizmeti 
Ömür boyu garanti 
 
Motor blokaj  kiti   ( opsiyonel ) 
Diğer ilave sensörler ( opsiyonel ) 
Dahili Pil   ( opsiyonel ) 

1. Standart Araç Takip Cihazı ( Tüm Araçlar ) 



Standart Araç Takip Cihazı ( Tüm Araçlar ) 



Sistem Tarafından Sağlanan Raporlar 
 
 Son Konumlar Raporu 

 Aktivite Özet Raporu 

 Aktivite Detay Raporu 

 Geçmiş İzleme ( Animasyon ) 

 Kontak Raporu 

 Hız Aşım Raporu  

 Alarm Raporu 

 Park Raporu 

 Sefer Raporu 

 Rölanti Raporu 

 Çalışma Süresi Raporu 

 Performans Alarm Raporu 

 Araç Kimlik Raporu  ( aksesuar gerekir ) 

 Özel Sensör Raporları ( Isı- Yakıt Seviye ) 

  
 

Standart Araç Takip Cihazı ( Tüm Araçlar ) 

 Mesai Raporu 

 Mesai İhlal Raporu 

 Çoklu Mesai İhlal Raporu 

 Araç Bazlı Nokta veya Bölge Raporu 

 Nokta veya Bölge Bazlı Araç Raporu 

 Maksimum Hız Raporu 

 Performans Alarm Raporu 

 Alarm Süreleri 

 Alarm Adetleri 

 Günlük km raporu (Çoklu) 

 TAKSİMETRE Raporu ( opsiyonel ) 

 Yakıt depo kapak  alarm raporu (ops.) 

 
  

  



2- CANBus Araç Takip Cihazı ( Kamyon – TIR ) 



CANBus Araç Takip Cihazı ( Kamyon – TIR ) 

 Cihazınız yanında ilave olarak yakıt kontrol modülü 
verilen bu ürün paketimiz sayesinde  Canbus Raporları ( 
Toplam Yakıt Tüketim Raporu, Günlük Yakıt Tüketim 
Raporu , Sefer Kontrol Raporu, Yakıt Seviye Raporu, 
Yakıt Değişim Raporu, Hız Devir Raporu, İki Dolum Arası 
Tüketim Raporu ) verilerine günlük, veya geçmişe 
yönelik online 7/24 ulaşırsınız. 
 

 Filo Yakıt Raporları ile CANBUS modülüne sahip 
cihazlarda Filo yakıt deposu doluluk seviyelerini tek 
ekranda topluca görebilir,  filonuzun günlük ortalama 
yakıt tüketimi verilerini topluca görebilir, Günlük Toplam 
Yakıt Raporu ile de filonuzun güncel yakıt tüketim 
değerlerini litre ve araç bazında topluca 
görüntüleyebilirsiniz. 
 
 

 Eğer CANBUS desteği vermeyen kamyon veya TIR 
aracınıza ayrıca ilave sensör bağlantısı ( örneğin depo 
yakıt seviye sensörü, depo yakıt debimetre ölçüm 
modülü, ısı veya nem sensörleri  v.b. )  yapılmışsa; Sensör 
Raporları ( Sıcaklık Raporu, Sıcaklık Raporu Tümü, Yakıt 
Seviye Raporu, Yakıt Seviye Değişim Raporu 
) alabilirsiniz... 

 



Sistem Tarafından Sağlanan Raporlar ( CANBus Üniteli ) 
 
 Toplam Yakıt Tüketimi 

 Günlük Yakıt Tüketimi 

 Sefer Kontrol Raporu 

 Yakıt Deposu Seviye Raporu 

 Yakıt Seviye Değişim Raporu 

 Hız-Devir Raporu 

 İki Dolum Arası Tüketim Raporu 

 Rölantideki Toplam Tüketim 

 Son Konumlar Raporu 

 Aktivite Özet Raporu 

 Aktivite Detay Raporu 

 Geçmiş İzleme ( Animasyon ) 

 Kontak Raporu 

 Hız Aşım Raporu  

 Alarm Raporu 

 Park Raporu 

 Sefer Raporu 

 Rölanti Raporu 

CANBus Araç Takip Cihazı ( Kamyon – TIR ) 

 Çalışma Süresi Raporu 

 Performans Alarm Raporu 

 Araç Kimlik Raporu  ( aksesuar gerekir ) 

 Özel Sensör Raporları ( Isı- Yakıt Seviye ) 

 Mesai Raporu 

 Mesai İhlal Raporu 

 Çoklu Mesai İhlal Raporu 

 Araç Bazlı Nokta veya Bölge Raporu 

 Nokta veya Bölge Bazlı Araç Raporu 

 Maksimum Hız Raporu 

 Performans Alarm Raporu 

 Alarm Süreleri 

 Alarm Adetleri 

 Günlük km raporu (Çoklu) 

 TAKSİMETRE Raporu ( opsiyonel ) 

 Yakıt depo kapak  alarm raporu (ops.) 



Opsiyonel Donanımlarımız 

CAN-Bus ( Araç Ortak Bilgi Hattı ) 

Uygun olan kamyon ve çekici gruplarına entegre canbus 
modülü sayesinde aracınızın en doğru diagnostic 
bilgilerini (yakıt, km, devir…vs) görebilirsiniz. CAN-Bus 
doğrudan araç beyninden data okur, hatasız veri sunar. 

Dahili Batarya Seçenekleri 

Takip cihazının içindeki dahili pil sayesinde cihaz elektrik 
almasa dahi ortalama 6-8 saat süre boyunca veri 
göndermeye devam edecektir. Akü bağlantısı 
kesilmelerini sistem alarm olarak gönderecektir. 

Garmin Navigasyon – Araçla Ücretsiz Haberleşme 

Araç takip sistemimize uyumlu GARMIN Navigasyon 
modelleri ile şoförünüze online mesaj gönderebilirsiniz. 
Ayrıca harita üzerinden gidilecek noktayı seçerek doğrudan 
navigasyon cihazına ROTA olarak iletebilirsiniz. Böylece 
şoförünüze varış noktası yol tarifini yapmanız gerekmez. 



Opsiyonel Donanımlarımız 

RFID Sürücü Kimlik Tanıma 

RFID sürücü kimlik tanıma kartlarıyla aracınızı hangi 
sürücünün hangi tarih ve saatte kullandığını görebilir, bu 
sisteme eklenebilecek motor blokaj rölesi sayesinde kart 
okutmadan aracınızın çalışmasını engelleyebilirsiniz. 

Kablosuz ( Wifi ) Sıcaklık Sensörü 

Sıcaklık sensörü sayesinde araçta monte edilen yerin ( 
frigorifik dorse, gıda deposu, aşı dolabı vs. ) ısısı her an 
görülebilir, belirtilen ısı değerlerinin altında veya 
üstünde olması durumunda uyarı alabilirsiniz. 

Acil Durum Butonu 

Araç içine yerleştirilecek buton sayesinde sürücü acil bir 
durum ile karşılaştığında butona basarak merkeze veya 
ilgili kişinin telefonuna alarm mesajı gönderebilir. 



Opsiyonel Donanımlarımız 

Wireless Haberleşme Birimi 

Wi-fi haberleşme birimimiz sayesinde depo kapağı, ısı 
sensörü, kapı sensörü gibi aksesuarları kablosuz şekilde 
aracınıza  monte edebiliriz. Böylece daha etkin bir 
kullanım sağlayabilirsiniz. 

Yakıt Seviye Sensörü 

CANBUS desteği olmayan Tır, kamyon ve bazı motorlu 
taşıtların yakıt deposuna takılacak ekstra bir sensör 
sayesinde depodaki hareketleri anlık ve geçmişe dönük 
olarak hassas şekilde inceleyebilirsiniz. 

Yakıt Ölçüm Sayacı ( Differantial Fuel Meter ) 

Avrupa’dan ithal, profesyonel yakıt ölçüm sayacı yakıt 
deposundan çıkan ve geri dönen yakıtın hassas 
derecede fark ölçümünü yaparak litre cinsinden yakıt 
tüketimi bildirir. CANBus olmayan araçlarda idealdir. 



 İstediğiniz aracın gittiği rotayı hassas bir şekilde 10 saniye aralıklarla takip 
edebilirsiniz, geçmişe yönelik aracın konumuna odaklanabilir ve detaylı olarak 
inceleyebilirsiniz. (Çok  yakında gerçek zamanlı canlı takip seçeneği ile… )   

 Araçlarınızın yakıt harcamalarını şimdiye kadar görmediğiniz hassasiyette 
inceleyebilirsiniz. 

 Nerede, ne kadar, hangi istasyondan yakıt aldı görebilirsiniz. 
 Alınan yakıt miktarı ile faturalarınızı karşılaştırabilirsiniz. 
 Yol boyunca eksilme veya anormal bir durum yaşandığında haberdar olursunuz. 
 Sefer bazında veya istediğiniz bir aralıktaki yüzde yakıt harcamanızı 

çıkartabilirsiniz. 
 Tüm yakıt olaylarını tek tıklama ile tespit edip ve analiz yapabilirsiniz. 
 Harita, uydu ve grafik bazlı raporlama ile istediğiniz verinin görsel incelemesini 

yapabilirsiniz. 
 Her sektöre yönelik özelleştirilebilen esnek yazılım desteğimiz ile firmanıza özel 

oluşturabileceğimiz raporlama seçenekleri ile işinizi daha kolay yönetebilirsiniz. 
 Hız Aşım, alarm, mesai, bölge ihlal ve  özel sensör raporlarını alabilirsiniz 
 Maksimum ve Minimum Hızlarını görebilir, 
 Belirli bir bölgeye giriş ve çıkış zamanlarını ve kaç kere bölgeye giriş çıkış yaptığını 

öğrenebilir, 
 Aracın belirtilen süreler arasında kaç km yol kat ettiğini öğrenebilir, 
 Ne kadar süre nerelerde duraklama yaptığını inceleyebilir, 
 Ne kadar süre hareket ettiğini görebilir, çalışma zamanı raporu çıkarabilirsiniz. 

Raporlamalar Size Ne Sağlayacak ? 



Yazılım Ekran Görüntüleri  > Ana Ekran 



Yazılım Ekran Görüntüleri > Ana Ekran 



Yazılım Ekran Görüntüleri > CANBus Ekranı 

Tek tıkla araçlarınızın 
anlık olarak hassas 
verilerine ulaşın. 

2006 model üzeri 
CANBus altyapısını 

destekleyen kamyon ve 
TIR araçları için 

geçerlidir.  



Yazılım Ekran Görüntüleri > Raporlar 



CANBus Raporları > Toplam Yakıt Tüketim 



CANBus Raporları > Yakıt Seviye Raporu 



CANBus Raporları > Yakıt Seviye Değişimi 



CANBus Raporları > Hız & Devir Raporu 



CANBus Raporları > Çalışma Süresi Raporu 



Araç Rota Geçmiş İzleme ( Animasyon ) 



CANBus Tüm Filo Özet Raporu 



Tüm Filonun Yakıt Deposu Seviye Raporu 



Tüm Filonun Günlük Lt/100 km cinsinden Yakıt 
Tüketim Raporu 



Tüm Filonun Günlük Yakıt Tüketim Raporu ( Litre ) 



Bölge Tanımlama ( Geo-Fence ) 



Haritaya Nokta Ekleme 



Aktivite Raporları > Günlük Aktivite Detayı 



Aktivite Raporları ( Kontak Raporu ) 



Aktivite Raporları ( Sefer Raporu) 



Aktivite Raporları > Rölanti Raporu 



Aktivite Raporları > Alarm Raporu 



Aktivite Raporları > Günlük Kilometre Raporu 



Ayarlar > Araç Ayarları Ekranı 



Ayarlar > Alarm Programlama 



Ayarlar > Mesai Ayarları 



Ayarlar > Grup Ayarları 



Ayarlar > Servis / Bakım Girişi 



Entegre Filo Yönetim Modülü 



Filo Yönetim Modülü > Personel Bilgileri 



Filo Yönetim Modülü > Araç Bilgileri 



Filo Yönetim Modülü > Lojistik Bilgileri 



Filo Yönetim Modülü > Günlük Hesap Cetveli 



Filo Yönetim Modülü > Aylık Yakıt Tüketim 



Bazı Referanslarımız 

MATRİKS Lojistik – İstanbul 
Pars Lojistik – İstanbul 
Karınca Lojistik ( Linde Gaz ) İzmit 
Ahmet Erman Loj. ( Linde Gaz ) İzmit 
Cihangiroğlu Loj. ( Linde Gaz ) İzmit 
İmza Lojistik - Düzce 
Kahramanlı Lojistik – Mersin 
Lokal Enerji – Ankara 
Güneşoğlu Süt - Sakarya 
Lento Lojistik – Düzce 
Abaylar Nakliyat – Aksaray 
ÇAVDIR Belediyesi – Burdur 
Hepşen Kimya - İstanbul 



Filonuz için online 
takip ve yakıt 

güvenliği 
ihtiyaçlarınıza 

profesyonel ve kaliteli 
ürünlerimizle çözüm 

sunuyoruz. 

Daha fazla bilgi almak için 
lütfen bizimle irtibata 

geçiniz. 
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