
“HEDEFİMİZ, SİTE KONSEPTİ VE MEKAN RUHUNA AYKIRI OLMAYAN, GÜVENLİK RİSKİ TEŞKİL EDEBİLECEK 
İZLEME NOKTALARININ DOĞRU TESPİT EDİLMİŞ OLDUĞU, YAPIMIZLA BÜTÜNLEŞİK BİR ÇÖZÜM 
OLUŞTURMAK. ”

Yeşil Holding İnşaat Grubu'nun inovatif 
bakış açısının en büyük eseri olan 
Innovia, 4. Etap ve 14 bin konut ile 
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük 
markalı konut projesidir. 1. Etap'ta 
yaşamın başladığı 2009 yılından bu 
yana tamamlanan 3. Etapta, 8100 
dairenin teslim edildiği projenin 4'üncü 
ve son etabı için inşaat çalışmaları hızla 
devam etmektedir.

Güvenlik ve teknolojik altyapının en üst 
kalitede kullanıldığı projede Sanat 
Atölyesi, Living Room / Parti Evi, SPA ve 
Fitness Merkezi etapların yaşam 
alanlarını renklendirmektedir.

Innovia Projesi'nin tüm etaplarında 
yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleri 
öncelikli ve önemli detaylardan biri 
olmuş, her etabın en az %80'i yeşil alan 
olarak tasarlanmıştır. 

Gereksinimler
Sitede kullanılan görüntüleme                   
sisteminin revizyonu yapılmadan önce 
belirlenen öncelikli kriterler, site                  
mimarisinde dikkat edilen kriterlerden 
çok farklı değildi; fonksiyonellik, 
süreklilik / kalıcılık ve estetik uyumun 
ön planda olduğu bir sisteme geçilmesi 
planlanıyordu. Site yönetimi projedeki 
amaçlarını Karel’e “Hedefimiz, site 
konsepti ve mekan ruhuna aykırı                 
olmayan, güvenlik riski teşkil                    
edebilecek izleme noktalarının doğru 
tespit edilmiş olduğu, yapımızla 
bütünleşik bir çözüm oluşturmak.” 
şeklinde belirtmiştir.

Proje Detayları
1. Kamera Sistemi
Öncelikle güvenlik sistemi uzmanları 
eşliğinde tüm alanlar tekrar analiz 
edilmiştir. 

MÜŞTERİ DENEYİMİ

Hedeflere uygun olarak belirlenen 
toplam 505 noktaya IP Kameralar 
yerleştirilmiştir. IP CCTV sistemi 
seçilmesinde öne çıkan faktörler şu 
şekilde sıralanabilir;
• Öncelikle IP kameralar daha yüksek 
görüntü kalitesi sunmaktadır. Bir 
güvenlik sisteminde izleme yapan 
güvenlik personeli için bu öncelikli bir 
gerekliliktir, 
• Kolay kurulumu sayesinde kurulum 
maliyetleri daha düşüktür,
• Ağ kapasitesiyle orantılı olarak sunulan 
iletişim kolaylığı, sistemdeki kamera 
sayısının ihtiyaç duyulduğunda 
arttırılabilmesini desteklemektedir,
• Uzaktan erişim vb. yöntemler ile bakım/             
destek kolaylığı sağlamakta ve yazılım 
üzerinden kontrol edilebilmesinin 
fonksiyonel avantajları ile sıfırdan 
sistem kurulumlarında uzun dönemde 
ekonomik avantaj yaratmaktadır.



•  Yangın alarm, apartman konuşma, 
kartlı geçiş gibi birçok başka sistem ile 
kolay entegre olabilmesi, gelecekteki 
olası uygulamalara uygunluk 
sunmaktadır.

2. Kayıt Sistemi
Kurulan sistemde, yüksek görüntüleme 
kapasitesi ihtiyacı olması nedeniyle 
klasik NVR cihazları yerine, 505 adet IP 
Kameradan gelen tüm görüntüleri, kayıt 
etmek üzere özel kayıt yazılımları ile 
çalışan 11 adet yüksek kapasiteli 
sunucu kullanılmıştır. 

Bu sunuculardan bir tanesi acil durum 
için yedek olarak beklemekte, herhangi 
bir sunucu arızalandığında o sunucuya 
ait tüm kayıt yükünü üzerine almaktadır. 
Böylelikle kayıtlarda oluşabilecek 
kaybın önüne geçilmektedir. Kurulan bu 
kayıt altyapısı sayesinde: 

•  Gerçek zamanlı kayıt yapılabilmekte,
•  Canlı izleme, kaydetme, geri izleme ve 
ağ paylaşımı sağlanabilmekte,
•  En az 30 gün öncesine ait kayıtlara geri 
dönülebilmekte ve vaka tespiti 
yapılabilmektedir, 
•  Kayıtlar üzerindeki özel şifreleme sistemleri 
sayesinde görüntüler delil niteliği 
taşımaktadır,
•  Entegre USB arabirim ya da DVD / BluRay 
yazıcılar aracılığıyla görüntüler 
yedeklenebilmektedir.

3. İzleme ve Görüntüleme Sistemi
Proje çerçevesinde sadece IP kameralar 
ile site içinin görüntülenmesi ve kayıt 
altına alınması yeterli olmamakta, 
görüntüleme altyapısının bir "Güvenlik 
Çözümü" haline gelmesi için 7x24 
sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. 

Bu gereksinim çerçevesinde sitede 
kurulan merkezi izleme sisteminde 
LCD/LED VideoWall uygulamaları 
kullanılmıştır. 8 adet 42" monitör ve 4 
adet 23" monitörden, kameraların 7/24 
izlenmesi ve sanal matrix uygulaması 
ile tüm ekranların tek nokta üzerinden 
kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.

2 adet sunucu üzerinde, güvenlik 
çözümüne entegre çalışan gelişmiş 
video analiz programları ile izleme 
merkezine ulaşan tüm görüntüler 
otomatik olarak incelenmekte  ve  bu 
analizler sayesinde site sınırlarından 
oluşabilecek olası sızma girişimleri 
otomatik olarak tespit edilebilmekte, yol 
güzergahları üzerinde hatalı park yapan 
araçlar için de uygunsuz park sistemi 
alarmları üretilebilmektedir.  

Analiz sistemi oluşabilecek olası 
personel hatalarını da minimize                    
etmektedir. İzleme merkezindeki bu 
altyapı, analiz ve alarm uygulamalarının 
sağladığı kolaylıklar sayesinde de daha 
az sayıda personel ile görüntüleme 

sistemi izlenip takip edilebilmekte, bu 
sayede site personel maliyetinde de 
avantaj sağlanmaktadır. 

Müşterimizin Gözünden
Güvenlik çözümümüzün Altyapı ve 
Kurulum çözümü, anahtar teslimi olarak 
Karel firması tarafından sunuldu. 

CCTV ürünleri ile Dünya’daki 33 “ONVIF 
Full Member”  (Açık Network Video 
Arayüzü Forumu) firmasından biri olan 
Karel bilgi, tecrübe ve uzman kadrosu 
ile sistemin aynı zamanda bağımsız 
altyapısını, montaj ve devreye alma 
süreçlerini de gerçekleştirdi.

Karel’e proje öncesinde, uygulamada ve 
proje sonrasında verdiği hizmetlerden 
ötürü teşekkür ederiz.

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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