
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN RAHAT VE GÜVENLİ 
OLABİLMELERİ İÇİN KAREL FULL HD IP KAMERA SİSTEMİNİ KULLANIYOR. KAREL FULL HD IP KAMERA 
SİSTEMİ İLE MODERN TEKNOLOJİYİ KAMPÜSE TAŞIRKEN, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YAŞAM 
KALİTESİ YÜKSELTİLİYOR.

Antalya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak 
2010 yılında kurulan Uluslararası 
Antalya Üniversitesi, Akdeniz 
Bölgesi’nin ikinci üniversitesi olma 
özelliğini taşıyor. Üniversite kampüsü 
300.000 m2 ‘lik alan üzerinde kurulu 
olup, içerisinde 6 fakülte, 4 yüksekokul, 
2 enstitü, öğrenci yurtları, açık ve 
kapalı spor alanları, teknokent ve diğer 
yaşam alanlarını barındırıyor. 
Önümüzdeki dönemde 10.000 
öğrenciye ev sahipliği yapması                  
planlanan üniversite, güvenliğini Karel 
full HD IP Kamera sistemi ile sağlıyor. 

İş Gereksinimleri
Seçkin akademik kadrosu ile bölgenin 
en kaliteli lisans ve lisansüstü 
programlarını sunma ve doğu ve batı 
kültürünü sentezleyecek uluslararası 
bir üniversite olma yolunda hızla 
ilerleyen Uluslararası Antalya                
Üniversitesi, kampüs güvenliğini 
sağlamak amacı ile geniş kapsamlı ve 
Full HD çözünürlükte IP kameralı 
güvenlik çözümü talep ediyordu.            

Kurulacak sistemin fazlara bölünmesi, 
ihtiyaç oldukça aynı sisteme kamera 
ilaveleri yapılabilmesi ve sistemin 
sürekli genişlemeye müsait olması           
bekleniyordu. Uluslararası Antalya 
Üniversitesi’nin proje kriterleri 
içerisinde sistemde kullanılacak           
ürünlerin güvenli olması ve projenin 
yürütüleceği firmanın servis yeteneğine 
sahip olan yerel bir firma olması                 
bulunuyordu.

Çözüm
Uluslararası Antalya Üniversitesi, iş 
gereksinimleri ile ilgili çözümü Karel’de 
buldu. Karel doğru çözümü yakalamak 
adına üniversite ile çok yakın çalışarak 
ihtiyaca uygun ürün seçimi ve sistem 
dizaynını oluşturdu.

Üniversitenin uzun süreli ihtiyaçlarına 
cevap verecek, uzun yıllar yeni yatırıma 
gerek olmadan kullanılabilecek,                
tamamen genişlemeye ve geliştirilmeye 
açık bir IP kamera sistemi kuruldu. 
Projenin tüm kampüse yayılması ve 

2000 kameralık dev bir sisteme 
ulaşılması planlandı ve başlangıç 
aşamasında, rektörlük binası, iktisat 
fakültesi ile yurt binalarına 100’e yakın 
kamera, 2 adet 64 kanal kayıt cihazı, 
altyapı ve kenar switchler tesis edildi. 

Tek merkezden yönetilmek üzere Karel 
tarafından tasarlanan genişleyebilen IP 
sistem ile fiber altyapı üzerine kurulu 
bağımsız bir ağ üzerinden Full HD 
çözünürlükte gerçek zamanlı kayıt 
yapma ve kayıt izleme çözümü 
sunuldu.  

Tüm kamera görüntüleri fiber omurga 
üzerinden switchler ile merkeze 
taşınarak, sistem odasına konumlanan 
gerçek zamanlı Full HD kayıt yapabilen 
NVR ünitelerine kaydedilen bir sistem 
oluşturuldu. NVR üzerindeki disklerden 
herhangi birinin arızalanması                   
durumunda diğer disklerin çalışmaya 
devam edebilmesi, böylelikle sistemin 
stabilizasyonunu sağlamak amacıyla 
Raid 5 kayıt algoritması tercih edildi. 

MÜŞTERİ DENEYİMİ



Sistem, merkezi izleme odasından, 
muhtelif güvenlik noktalarından ve 
yetkili yöneticiler tarafından da                    
izlenebilen bir yapıda kurgulandı. 
Optimum performansta izleme için bant 
genişliği limitasyonu yapıldı.
Karel, uzun yıllara dayanan tecrübesini 
Uluslararası Antalya Üniversitesi'ne de 
çözüm ve kaliteli servis olarak yansıttı, 
güvenilir bir partner oldu. 

Altyapı ve Kurulum
Çözüm, anahtar teslimi olarak Karel 
Antalya Yetkili Satıcı ve Teknik 
Servisleri’nden Proteks firması ile 
sunuldu. Güvenlik sektöründe 15 yılı 
aşkın tecrübesi bulunan Proteks, bilgi, 
tecrübe ve uzman kadrosu ile sistemin 
aynı zamanda bağımsız fiber altyapısını,
montaj ve devreye alma süreçlerini de 
gerçekleştirdi.

 

Satış Sonrası Hizmetler
Üniversitenin Telekom sistemini de 
sağlayan Proteks, güvenlik sisteminin
tüm bakım ve teknik servis hizmetlerini
toplam kalite vizyonuyla 
gerçekleştiriyor. Üniversite tarafından 
bildirilen teknik servis çağrılarına aynı 
gün içinde cevap veriliyor. Karel                       
ürünlerine duyduğu güven ile, herhangi 
bir ürün arızası durumunda, CCTV 
pazarına getirdiği bir yenilik olan,                
“Birebir Değişim Garantisi” kapsamında 
arızalı ürünü yenisi ile değiştirme 
güvencesini sunuyor.

Uluslararası Antalya Üniversitesi                                                            
BT Sistemleri Yöneticisi | Necip Celepçi
Üniversitemizin IP CCTV projesini 
planlarken amacı; Kaliteli bir alt              
yapı ile tüm kameraların Full HD 
çözünürlükte ve gerçek zamanlı kaydını
  

yaparken, aynı kalitede kesintisiz ve 
maksimum performanslı izleme                
yapabilmekti. Yaptığımız saha                   
testlerinde Karel ürünlerinin bu               
konudaki tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığını 
gördük. Karel’in ilimizde konusunda 
uzman Yetkili Satıcı ve Teknik Servisi 
Proteks Bilgi Teknolojileri'nin bilgi 
birikimi ve satış sonrası destek                           
konusundaki ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
olması tercih sebeplerimizden biri oldu. 
Bugün herhangi bir teknik servis 
çağrımıza aynı gün içinde cevap                   
alabiliyoruz. Karel firmasına, kaliteli 
ürün ve hizmetleriyle her zaman 
yanımızda olduğunu bizlere hissettirdiği 
için teşekkür ediyor, işbirliğimizin 
artarak devam etmesini diliyoruz.

 

Bu broşürde belirtilen bilgilerin telif hakkı sadece Karel’e aittir ve izinsiz kullanılamaz. Karel, bu broşürde belirtilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için 
çabalayacaktır, fakat tüm bilginin doğruluğunu ve yazım hatası olmadığını garanti etmez. Bu broşürde sunulan bilgilerde, teknik veya yazım hatasından kaynaklı 
hatalar olabilir. Bu broşürün tüm içeriği genel bilgi vermek amaçlıdır ve bilgi verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
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