
Karel’�n Ses�

Enerj�k

Güven�l�r

Er�ş�leb�l�r

Çevreye

Duyarlı

Çözüm

Odaklı

Global

Yetk�nl�k

Yen�l�kç�

Sam�m�

Köklü

Öncü

Şeffaf

Hızlı

S�nerj�k

Yerel

Güç

Yaratıcı

Sürdürüleb�l�r

Esnek



Karel’�n Gücü

Yaklaşık 3.300

n�tel�kl� çalışan

Dünya’dak� en yüksek
potans�yell� sektörlerde faal�yet

Gel�şm�ş, güçlü, 

s�stemat�k Ar-Ge

35 yıllık teknoloj� üret�m� 

deney�m�

Odağında teknoloj� olan, 5 faal�yet alanıyla

kr�t�k konjoktürlerde b�le sağlamlık ve denge

Avrupa’nın �lk 3,
Dünya’nın �lk 15
üret�c�s�nden b�r�

30’u aşkın ülkeye
Karel markasıyla

ürün ve teknoloj� sunan

global anlayış

Dünya standartlarında

yüksek tasarım ve 
üret�m yeteneğ�



Karel Ar-Ge
Karel,  
sektöründe Türk�ye'n�n 
en gel�şm�ş, en fazla b�lg� 
b�r�k�m�ne sah�p, 
en s�stemat�k Ar-Ge
merkezler�nden b�r�s�ne 
sah�pt�r.

Ar-Ge faal�yetler�ne büyük önem veren Karel, Türk�ye'n�n 

haberleşme elektron�ğ� sektöründe yabancı ortağı olmayan en 

büyük ş�rket� konumundadır. Karel'�n herhang� b�r l�sans veya 

know-how bağımlılığı bulunmamaktadır. B�lkent Cyberpark' ta 

bulunan Ar-Ge tes�sler�nde 185 n�tel�kl� çalışanla sıfır

noktasından ambalajlı ürüne kadar tüm yazılım, elektron�k ve 

mekan�k tasarımı kapsayan yen� ürün gel�şt�rme faal�yetler� 

yürütülmekted�r. Sektöründe uzun döneml� rekabetç�l�k, yen� 

teknoloj�ler� özümseme, ürün s�stemler�ne entegre etme; 

teknoloj� yaratab�lme potans�yel ve yetk�nl�ğ�ne bağlıdır.               

Teknoloj�n�n son derece hızlı gel�şt�ğ� günümüzde yen� ve 

rasyonel çözümler gel�şt�reb�lmek ve bunları satılab�l�r ürünlere 

çev�rerek pazara sunmak hayat� önem taşımaktadır. Bu nedenle, 

güçlü Ar-Ge kab�l�yetler�ne sah�p olmak, kuruluşundan 

�t�baren Karel'�n b�r�nc� öncel�ğ� olmuştur. Karel, uzun yıllardır 

konsol�de satış c�rosunun ortalama %5'�n� Ar-Ge harcamaları 

�ç�n ayırmaktadır. Bu oran Türk�ye ortalamasının çok üstünded�r. 

Ana faal�yet konularında odaklamanın yanı sıra Ar-Ge �novasyon 

kurulunun yönlend�rmes� doğrultusunda yapay zeka, nesneler�n 

�nternet� ve otomot�v alanında da araştırma ve gel�şt�rme 

faal�yetler� yürütülmekted�r. Otomot�v alanında sürücü destek 

s�stemler� ve elektron�k kontrol s�stemler� özel�nde yoğunlaşmıştır. 

Sürücü destek s�stemler�nde �se ana odak noktası çevresel görüş 

ek�pmanlarının gel�şt�r�lmes� olarak bel�rlenm�şt�r. Bu odakla da 

mühend�sl�k faal�yetler� yürütülmekted�r. Nesneler�n �nternet� 

ana başlığı altında �se farklı sensör veya sensör gruplarının 

okunması ve bu ver�ler�n sunucu ortamına �let�lmes� amacıyla 

mühend�sl�k faal�yetler� gerçekleşt�r�lmekted�r. Bu çalışmalar 

kapsamında serv�s tabanlı h�zmet (SaaS) vereb�lecek b�r sunucu 

yazılımı gel�şt�r�lm�şt�r. Sözkonusu yazılım Karel IoT platformu 

olarak ürünleşt�r�lm�şt�r. Platforma entegre olarak çalışacak 

şek�lde ortam değ�şkenler�n�n (sıcaklık, nem, hava kal�tes� vb.) 

tak�p ed�leb�ld�ğ� ve aynı zamanda kuru kontak çıktılarıyla kontrol 

s�stem� kurgulanab�len elektron�k kart tasarımları gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Bu tasarımlar baz �stasyonu sunucu odaları, jeneratör kontrolü, 

bar�yer tak�b� alanlarında ürünleşt�r�lerek hayata geç�r�lm�şt�r. Bu 

faal�yetlere elektr�kl� scooter, b�s�klet şarj �stasyonu ve önley�c� 

bakım amaçlı c�hazların gel�şt�r�lmes� �le devam ed�lmekted�r. 

Kuruluşundan �t�baren b�rçok elektron�k haberleşme s�stem� 

gel�şt�ren ve tümleş�k �let�ş�m çözümler�yle bütünleşt�ren Ar-Ge 

b�r�m�, son yıllarda en yen� bulut b�l�ş�m teknoloj�ler�n� kullanarak 

sesl� ve görüntülü �let�ş�m çözümler�n� bulut h�zmet� olarak da 

sunma noktasına ulaşmıştır. Karel, uzman olduğu kablolu 

�let�ş�m çözümler� har�c�nde hücresel şebekelerde de öneml� b�r 

oyuncu hal�ne gelm�şt�r. 5G çek�rdek şebeke ve radyo er�ş�m 

şebekes� gel�şt�rme faal�yetler�nde öneml� sonuçlar alınmış ve 

5G teknoloj�ler� hayata geçt�ğ�nde yerl� m�ll� s�stemler�n

kullanılmasına yönel�k çalışmalara devam etmek üzere gerekl� 

b�lg� b�r�k�m� oluşturmuştur. Hücresel şebekelerde kullanılacak 

6G ve ötes� teknoloj�ler de dünya �le b�rl�kte tak�p ed�lmekted�r.   

Karel, haberleşme elektron�ğ�, asker� elektron�k ve endüstr�yel 

elektron�k alanlarında Türk�ye'de, haklı ve özgün b�r konuma 

sah�pt�r. Bu ek�pman ve b�lg� b�r�k�m�n�, Aselsan ve Arçel�k g�b� 

f�rmalara tasarım ve proje gerçekleşt�rerek de pek�şt�rmekted�r.



İhracat
30 yıllık �hracat 
deney�m�ne sah�p Karel, 
Uluslararası araştırma 
raporlarına göre, 
Avrupa’nın en büyük 3, 
dünyanın en büyük 15 PBX 
üret�c�s�nden b�r�d�r.

Karel Telekom ürünler� ağırlıklı olarak Asya, Afr�ka,

Yakındoğu ve Ortadoğu bölgeler�nde olmak üzere 30’u 

aşkın ülkeye �hraç ed�lmekted�r. Bugün Telekom alanında 

dünyada 12 m�lyondan fazla kullanıcı Karel ürünler�n� 

kullanmaktadır.

EMS faal�yet� kapsamında elektron�k devre tasarımı ve 

üret�m� alanında dünyanın en büyük beyaz eşya üret�c�s� 

Ha�er g�b� büyük markalarla çalışılmaktadır.

Savunma sanay� alanındak� çözümler�n� de dost ülke 

ordularına da �hraç etmeye başlayan Karel, 2020 yılında 

Pak�stan ve Ukrayna bölges�ne tems�lc�ler atamıştır. 



Pandem� ve Sosyal Sorumluluk B�l�nc�
Pandem�ye karşı toplumsal dayanışmanın
öne çıktığı b�r dönemde Karel’de sosyal sorumluluk 
anlayışının b�r gereğ� olarak harekete geçm�şt�r.

Satın alma, hammadde tem�n�, üret�m yetenekler� ve farklı Ar-Ge d�s�pl�nler�ndek� b�r�k�m�yle pandem� �le mücadelede hayat�

önem� bulunan vent�latör c�hazı üret�m� ve Ar-Ge koord�nasyonunu gerçekleşt�rmek üzere yola çıkılmıştır. Bu kapsamda ürün

gel�şt�rme çalışmalarını tamamlamış olan Foras f�rması �le b�rl�kte hareket ed�lm�şt�r. Mekan�k vent�lasyona �ht�yaç duyan 

hastalara devamlı veya aralıklı olarak solunum desteğ� sağlayab�len mekan�k vent�latör c�hazı �ç�n Karel üret�m tes�sler�nde 

güçlü b�r ser� üret�m altyapısı oluşturulmuştur. Sonuçta hem yet�şk�nlerde hem de çocuklarda her yerde kullanılab�len

taşınab�l�r b�r c�hazı ülkem�z�n ve �ht�yaç duyan ülkeler�n h�zmet�ne sunulmuştur. C�haz sun� solunuma �ht�yacı olan hastalara

hasta bakım odasında, evde, ambulansta ve d�ğer yaşam alanlarında destek �ç�n kullanılmak üzere taşınab�l�r olarak

tasarlanmıştır. Bu vent�latör, kuru basınçlı havaya �ht�yaç duymaksızın kend� başına çalışab�len hava üret�m motoruna da 

sah�pt�r. C�haz uzun sürel� çalışmayı destekleyen bataryasıyla aynı zamanda sahra uygulamalarında da kullanılab�lmekted�r. 

Yet�şk�nlerde ve çocuklarda kullanılab�len c�hazın 10 farklı vent�lasyon ve soluk modu komb�nasyonu bulunmaktadır.

Karel Türk�ye’dek� �ht�yacın g�der�lmes�n�n yanı sıra başka ülkelere de �hracat yapmak üzere çalışmalara başlamıstır.

Yen� c�hazın �lk �hracatı Pak�stan’a gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Karel’den H�nd�stan’a Vent�latör Bağışı

Türk�ye’n�n gel�şm�ş sağlık s�stem� ve pandem�yle etk�n mücadeles� neden�yle vent�lator c�hazlarına olan �ht�yaç ortadan 

kalkmıştır. Pandem�den en çok etk�lenen ülkeler�n başında �se H�nd�stan gelmekted�r. Aralık 2021 �t�bar�yle 280 m�lyondan 

fazla k�ş�n�n Cov�d-19’a yakalandığı, 5 m�lyondan fazla k�ş�n�n de hayatını kaybett�ğ� bel�rt�lmekted�r. Ölümler�n resm� sayıların 

çok daha üzer�nde olduğu tahm�n ed�lmekted�r. Özell�kle sağlık h�zmetler�ndek� yeters�zl�k ve hastanelerdek� oks�jen kes�nt�le-

r� bu sayıların artmasında etken olmaktadır.  H�nd�stan’a büyük ölçekte teknoloj� ürünler� �hracatı yapmakta olup, ülkey� �y� 

tanıyan Karel, solunum c�hazına olan �ht�yacı tesp�t ederek vakaların en yüksek olduğu Maharaştra eyalet�nde bulunan 2 

hastaneye vent�latorler bağışlayarak bu mücadeleye destek olmuştur.



Ödüllerden
▪  İstanbul Sanay� Odası tarafından hazırlanan "Türk�ye'n�n 500 

Büyük Sanay� Kuruluşu” l�stes�nde yer aldı.

▪  Dünyada alanında en �t�barlı kurumlardan Fortune derg�s�n�n 

hazırladığı, Türk�ye’n�n en büyük 500 ş�rket�n�n bel�rlend�ğ� Fortune 

500 l�stes�nde üst üste 5. kez yer aldı.

▪  Dünyanın önde gelen danışmanlık f�rmalarından Delo�tte tarafından 

düzenlenen Delo�tte Teknoloj� Fast 50 programı sonuçlarına göre 

Karel, en hızlı büyüyen 50 teknoloj� ş�rket� l�stes�nde Fast 50 

ödülü ve aynı zamanda Türk�ye'dek� teknoloj� ş�rketler� �ç�n “kutup 

yıldızı” n�tel�ğ�nde ve sürdürüleb�l�r büyüme adına büyük b�r öneme 

sah�p olan ş�rketlere ver�len B�g Star özel ödülünü kazandı.

▪  2021’de TESİD (Türk Elektron�k Sanay�c�ler� Derneğ�) 19. Yen�l�kç�l�k 

ve Yaratıcılık Ödüller�’nde Büyük F�rma dalında Kara Taşıtları �ç�n Yen� 

Nes�l Kamera Destekl� Akıllı Yan Görüş S�stem� �le “Ürün Gel�şt�rme 

Sürec�” ödülü aldı.

▪  Türk�ye’n�n en öneml� B�l�ş�m araştırması olan B�l�ş�m 500                

Araştırmasında 2021 yılında da “Türk�ye Merkezl� Üret�c�-

Donanım Kategor� B�r�nc�s�” ve “Türk�ye Merkezl� Üret�c�

Kurulum/Bakım ve Destek H�zmet� Kategor� B�r�nc�s�” olmak 

üzere �k� öneml� kategor�de üst üste yed�nc� kez b�r�nc�l�k ödülü kazandı.

▪  Dünya’nın en öneml� marka değerleme kuruluşlarından b�r�           

Brand F�nance, tarafından hazırlanan araştırma ve çalışmada Karel, 

"Türk�ye’n�n En Değerl� 100 Markası" l�stes�nde yer aldı.

▪  Türk�ye’n�n Ar-Ge harcamaları en yüksek 250 ş�rket�n�n oluşturduğu 

“Ar-Ge 250” l�stes�nde �lk 40 �çer�s�nde yer aldı.

Sürücü destek s�stemler�nde �se ana odak noktası çevresel görüş 

ek�pmanlarının gel�şt�r�lmes� olarak bel�rlenm�şt�r. Bu odakla da 

mühend�sl�k faal�yetler� yürütülmekted�r. Nesneler�n �nternet� 

ana başlığı altında �se farklı sensör veya sensör gruplarının 

okunması ve bu ver�ler�n sunucu ortamına �let�lmes� amacıyla 

mühend�sl�k faal�yetler� gerçekleşt�r�lmekted�r. Bu çalışmalar 

kapsamında serv�s tabanlı h�zmet (SaaS) vereb�lecek b�r sunucu 

yazılımı gel�şt�r�lm�şt�r. Sözkonusu yazılım Karel IoT platformu 

olarak ürünleşt�r�lm�şt�r. Platforma entegre olarak çalışacak 

şek�lde ortam değ�şkenler�n�n (sıcaklık, nem, hava kal�tes� vb.) 

tak�p ed�leb�ld�ğ� ve aynı zamanda kuru kontak çıktılarıyla kontrol 

s�stem� kurgulanab�len elektron�k kart tasarımları gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Bu tasarımlar baz �stasyonu sunucu odaları, jeneratör kontrolü, 

bar�yer tak�b� alanlarında ürünleşt�r�lerek hayata geç�r�lm�şt�r. Bu 

faal�yetlere elektr�kl� scooter, b�s�klet şarj �stasyonu ve önley�c� 

bakım amaçlı c�hazların gel�şt�r�lmes� �le devam ed�lmekted�r. 

Kuruluşundan �t�baren b�rçok elektron�k haberleşme s�stem� 

gel�şt�ren ve tümleş�k �let�ş�m çözümler�yle bütünleşt�ren Ar-Ge 

b�r�m�, son yıllarda en yen� bulut b�l�ş�m teknoloj�ler�n� kullanarak 

sesl� ve görüntülü �let�ş�m çözümler�n� bulut h�zmet� olarak da 

sunma noktasına ulaşmıştır. Karel, uzman olduğu kablolu 

�let�ş�m çözümler� har�c�nde hücresel şebekelerde de öneml� b�r 

oyuncu hal�ne gelm�şt�r. 5G çek�rdek şebeke ve radyo er�ş�m 

şebekes� gel�şt�rme faal�yetler�nde öneml� sonuçlar alınmış ve 

5G teknoloj�ler� hayata geçt�ğ�nde yerl� m�ll� s�stemler�n                      

kullanılmasına yönel�k çalışmalara devam etmek üzere gerekl� 

b�lg� b�r�k�m� oluşturmuştur. Hücresel şebekelerde kullanılacak 

6G ve ötes� teknoloj�ler de dünya �le b�rl�kte tak�p ed�lmekted�r.   

Karel, haberleşme elektron�ğ�, asker� elektron�k ve endüstr�yel 

elektron�k alanlarında Türk�ye'de, haklı ve özgün b�r konuma 

sah�pt�r. Bu ek�pman ve b�lg� b�r�k�m�n�, Aselsan ve Arçel�k g�b� 

f�rmalara tasarım ve proje gerçekleşt�rerek de pek�şt�rmekted�r.



Faal�yet Konusu
Karel, Ar-Ge’de tasarımdan 
üret�me kadar tüm süreçlere 
sah�p teknoloj� ş�rket�d�r. 
Başta Telekom olmak üzere, 
Savunma Sanay�, Kurumsal 
Projeler, Elektron�k Üret�m� 
alanlarında çalışmaktadır.

▪ Ana faal�yet alanı Telekom’da başlıca IP telefon santralları, 

çağrı merkez�, v�deo konferans çözümler� ve bu teknoloj�ler�n 

bulut uygulamaları g�b� çeş�tl� �let�ş�m çözümler�n� tasarlayıp 

gel�şt�rmekte, üreterek yurt�ç� ve yurtdışı pazarlara sunmaktadır. 

5G çek�rdek şebekes� yazılımları, nesneler�n �nternet�,

d�j�talleşme, Endüstr� 4.0, otomot�v uygulamaları da Telekom 

tarafında öneml� çalışma ve proje alanlarındandır.

 ▪ Karel’�n d�ğer faal�yet� olan savunma sanay� alanında gel�şt�r�p 

ürett�ğ� ürünler ve çözümler Türk ordusunun yanı sıra yabancı 

dost ordularca da kullanılmaktadır.

▪ Kurumsal projeler faal�yet� kapsamında �se sab�t ve mob�l 

operatörler �le kamu kurum ve kuruluşlarına telekomün�kasyon 

alanında anahtar tesl�m kurumsal projeler, s�stem entegrasyonu, 

ek�pman tedar�ğ�, satış sonrası h�zmetler ve BÇO’ya (Bakım 

Çözüm Ortaklığı) kadar gen�ş yelpazede h�zmetler sunmaktadır.

▪ Karel Türk�ye’n�n en büyük elektron�k üret�m merkezler�nden 

b�r�ne sah�pt�r. Bu alandak� faal�yet� çerçeves�nde başta tüket�c� 

elektron�ğ� ve savunma sanay� olmak üzere, en büyük Türk ve 

uluslararası markalarla �şb�rl�ğ� �le elektron�k devre tasarım ve 

üret�mler� gerçekleşt�rmekted�r.

Telekom

Savunma
Sanay�

Kurumsal
Projeler

Elektron�k
Üret�m

Otomot�v
Projeler� 



Telekom;
Karel, 30 yıldır Türk�ye 
PBX pazarında açık ara 
pazar l�der�d�r. 
Türk�ye’de 700 b�nden 
fazla �şletme 
Karel santralı kullanarak, 
�şyer� haberleşme traf�ğ�n�n 
%50’den fazlasını 
oluşturmaktadır.
Karel ana faal�yet alanı Telekom’da, IP telefon santralları,          

term�nal ek�pmanları, çağrı merkez�, mob�l haberleşme, v�deo 

konferans çözümler� ve bunların bulut uygulamaları başta 

olmak üzere çeş�tl� �let�ş�m çözümler�n� tasarlayıp gel�şt�rmekte, 

üreterek yurt�ç� ve yurtdışı pazarlara sunmaktadır. Yakın 

gelecekte büyük önem arz edecek 5G çek�rdek şebekes� 

yazılımları, nesneler�n �nternet�, d�j�talleşme, Endüstr� 4.0 

uygulamaları da Telekom tarafında öneml� çalışma ve proje 

alanlarındandır. Karel, Uluslararası Araştırma Ş�rketler�’n�n 

(Gartner, MZA) raporlarına göre yaklaşık 30 yıldır Türk�ye PBX 

pazarında açık ara pazar l�derl�ğ�n� sürdürmekted�r. Türk�ye’dek� 

�şyer� haberleşme traf�ğ�n�n yaklaşık %50’s� Karel s�stemler 

üzer�nden gerçekleşmekted�r. Uluslararası araştırma raporlarına 

göre �se, Avrupa’nın en büyük 3, dünyanın en büyük 15 PBX 

üret�c�s�nden b�r�d�r. Karel Ürün ve çözümler� sadece Türk�ye’de 

700 b�nden fazla �şletme tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 

güvenl�k kameraları, plaka tanıma, araç altı görüntüleme, 

görüntü kayıt ve �zleme çözümler� g�b� tamamlayıcı n�tel�ktek� 

ürün ve çözümler�n entegrasyonu ve projelend�rmes� yapılarak 

sunulan katma değer artırılmaktadır. Üstyapı ve altyapı sınıfı, her 

ölçektek� özel ve kamu kurum ve kuruluşları Karel’�n hedef k�tles�d�r. 

Nesneler�n İnternet� (IoT) 
Faal�yetler�;
Karel son 5 yılda Nesneler�n İnternet� (IoT) alanında, platform 

gel�şt�rme ve bu m�mar�n�n güvenl�ğ�n�n sağlanmasında öneml� 

adımlar atmıştır. IoT artık yalnızca b�r tüket�c� uygulaması 

olmaktan öteye geç�p, kurumsal alanda da hızla yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Bu da çözüm sağlayıcıların devreye g�r�p müşter�ler�ne 

yardımcı olmaları �ç�n yen� alan açmıştır. Kurumsal IoT

uygulamaları ver� ve varlık tak�b�n�n yanı sıra, sağlık ve enerj� g�b� 

sektörlerdek� mevzuata uygunluk, sürdürüleb�l�r kalkınma, 

güvenl�k ve sorunlarla başa çıkmaya yardımcı olab�lmekted�r. Bu 

çerçevede uçtan uca tümleş�k çözüm sunmayı hedeflemekted�r. 

Bunun �ç�n, sensör ver�ler�n�n toplanması amaçlı elektron�k 

kartların tasarlanmasından, sunucu uygulamasında son 

kullanıcı arayüzüne kadar tüm çerçevey� �çer�s�ne alacak şek�lde 

ürün-çözüm gel�şt�rme faal�yetler�n� yürütmekted�r. Bu faal�yetler 

kapsamında bulut üzer�nde koşan IoT platform yazılımını 

hayata geç�rm�ş, bu platformla uyumlu çalışab�lecek şek�lde 

jeneratör kontrol kartı, GSM operatörler�n�n baz �stasyonlarındak� 

değerl� yatırımları tak�p edeb�lecekler� ün�teler� tasarlayarak ser� 

üret�me geçm�şt�r. Bu ürünler�n yanı sıra IoT alanında ekos�stem 

yaratmak üzere çeş�tl� g�r�ş�mlere (startup) tasarım/malzeme 

araştırma/ser� üret�me geç�ş konularında destek olacak şek�lde 

yatırım yapılarak aynı zamanda bu g�r�ş�mler�n (Evreka, Pub�nno, 

Sp�rohome) ürünler�n üret�mler� sağlanmıştır. Bu faal�yetler�n 

yanı sıra farklı f�rmalar �ç�n çözüm gel�şt�r�lerek kargo tak�b�, 

bar�yer s�stemler�ne entegre ed�leb�lecek elektron�k kontrol 

ün�teler�, m�kromob�l�te şarj kontrol s�stemler� ve sanay� c�hazlarının 

uzaktan kontrolü amaçlı ürün gel�şt�rme faal�yetler� tamamlanmıştır. 

Nesneler�n �nternet� kapsamında ArGe faal�yetler� 5G �le de 

entegre olab�lecek şek�lde b�na �ç� konumlama, büyükbaş 

hayvanların durum tak�b�, kargo tak�b� odaklı devam ed�lmekted�r.



Savunma Sanay�;
Den�z platformu üret�c�s� olan tersaneler�m�z�n yurtdışı 

projeler� �ç�n de ürün tesl�matları gerçekleşt�r�lm�şt�r. Yurtdışına 

özel savunma bot projeler� �ç�n, yen� “Muhabere Anahtarlama 

S�stem�” ve “Alarm Anons S�stem�” gel�şt�r�lm�ş ve tesl�matları 

yapılmıştır. 2016 yılından �t�baren Karel, kara araçlarına yönel�k 

çeş�tl� konf�gürasyonlarda tels�z ara yüzlü �ç konuşma

s�stemler�n� kend� markası �le veya ana yüklen�c� f�rmalar adına 

tasarım ve üret�m�ne devam etm�şt�r. Karel’�n haberleşme 

alanındak� ürünler�, destekley�c� b�r unsur olarak sürerken, 

asker� başlık takımı gel�şt�r�lmes� yönündek� faal�yetler devam 

etm�şt�r. Karel 2015 yılından ber� kend� öz kaynakları �le yürütmekte 

olduğu çalışmalar net�ces�nde akt�f gürültü önleme (ANR) 

teknoloj�s�nde bel�rl� yetk�nl�klere ulaşmış, ürünleşt�rme 

faal�yetler� sürdürülmüştür.

Haval�manları �ç�n kule haberleşmes�ne yönel�k ara çözümler 

de üreten Karel, bu konuda ana yüklen�c�lerle b�rl�kte çözüm 

üretm�ş, tesl�mata yönel�k faal�yetler�ne devam etm�şt�r.

Av�yon�k alanda; d�zel motorlu uçaklar �ç�n motor elektron�k 

kontrol ün�tes� donanımı tasarımı yanında, b�r�nc�l uçuş gösterge 

s�stem�n�n devre dışı kalması durumunda uçuş kr�t�k ver�ler� 

kend� sensörler�nden alıp bağımsız olarak hesaplayıp seyrüsefer�n 

devamlılığını sağlayan Yedek Uçuş Gösterge S�stem� tasarım, 

üret�m ve tesl�mat faal�yetler� yürütülmekted�r. Bu dışında, 

hava platformları elektron�k harp s�stemler�ne yönel�k ana 

yüklen�c�lerle b�rl�kte ürünler gel�şt�r�lm�ş, saha testler�

gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Hacettepe Teknokent’te; öncel�kle   asker� satndartlarda  

(M�l-Std 461) EMI/EMC testler�n� gerçekleşt�reb�lecek n�tel�kte 

yen� test laboratuvarı �le �lg�l� çalışmalar planlandığı şek�lde 

�lerlemekte olup 2022 yılı 1.çeyrekte akt�f hale gelmes� 

planlanmaktadır.

Karel’�n savunma sanay� 
alanında gel�şt�r�p ürett�ğ� 
ürünler ve çözümler 
Türk ordusunun
yanı sıra yabancı dost
ülke ordularınca da
kullanılmaktadır.

Karel’�n savunma sanay� çözümler�, asker� haberleşme 

s�stemler�yle başlayıp yıllar �ç�nde asker� sahra santralları, 

haberleşme ağ geç�d� ve anahtarlama s�stemler�, gem� t�p� 

telefon santralları, gem� alarm ve anons s�stemler�, den�z 

platformu eğ�t�m s�stemler�, el t�p� asker� b�lg�sayarlar, ataletsel 

nav�gasyon c�hazları, asker� �ç konuşma s�stemler�, av�yon�k 

çözümler g�b� gen�ş b�r yelpazeye yayılmıştır.

Bu kapsamda; Karel’�n günümüz IP teknoloj�s�n� �çerecek 

şek�lde gel�şt�rd�ğ� asker� santraların yurtdışı dah�l olmak üzere 

satış ve tesl�matları gerçekleşt�r�lmekted�r. Asker� sahra 

santralları 2020 yılı �çer�s�nde Bangladeş’te kullanıma alınmıştır. 

Karel’�n �lk olarak 2018 yılında tesl�matlarına başladığı ağ 

geç�d� (gateway) çözümler� �se; uydu haberleşme s�stemler�nde 

IP-Analog geç�şler�n� tamamlayan b�r ürün olarak takt�k 

sahada öneml� b�r açığı g�derm�şt�r. Ülkem�z ordusunun yanı 

sıra Azerbaycan’da da Karel ürünler� kullanıma alınmıştır.

Son yıllarda hızla gel�şen donanmamızın �ht�yacını karşılamak 

üzere gel�şt�r�len farklı konf�gürasyondak� haberleşme santraları 

yanında, gem� telefon s�stemler� ve alarm anons s�stemler� de 

Karel tarafından sağlanmıştır. 



Kurumsal Projeler;
Karel sab�t ve mob�l
operatörler �le kamu 
kurumlarına anahtar 
tesl�m kurumsal projeler, 
s�stem entegrasyonu, 
ek�pman tedar�ğ�, 
satış sonrası h�zmetler ve 
BÇO’ya kadar gen�ş 
yelpazede h�zmetler 
sunmaktadır.

Kurumsal Projeler Grubu �le, Türk Telekom, Turkcell ve 

Vodafone g�b� Telekom operatörler� ve kurumsal

müşter�lere ürünler ve anahtar tesl�m� s�stemler 

sunmaktadır. Telekom operatörler�ne ürün tedar�k� �le 

başlayan süreçte, loj�st�k, kurulum, eğ�t�m, garant� ve 

garant� sonrası tekn�k destek h�zmet�, yedek malzeme 

yönet�m� h�zmetler� sağlamaktadır.

Karel Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’a Türk�ye 

genel�nde saha bakım onarım ve kurulum h�zmetler� 

(Bölge Çözüm Ortaklığı) vermekted�r. 2020 yılı �t�barıyla 

Bölge Çözüm Ortaklığı pazarında Türk�ye’n�n en büyük 

operasyonu Karel tarafından yürütülmekted�r. Telekom 

operatörler� adına gerçekleşt�r�len bu büyük operasyon 

�ç�n 62 �lde tam teçh�zatlı yaklaşık 1.300 saha personel� 

�st�hdam ed�lmekted�r. 

Karel’�n gerçekleşt�rd�ğ� bazı öneml� projeler; Emn�yet 

Genel Müdürlüğü projeler� kapsamında 40’ı aşkın yerde 

h�zmete ver�len Kent Güvenl�ğ� Yönet�m S�stemler� 

(Mobese), Savunma Sanay� Müsteşarlığı projes� altında 

İstanbul, İzm�r, Bursa, Adana ve Gaz�antep g�b� büyük �l 

merkezler�ndek� Kent Güvenl�ğ� Yönet�m S�stemler�n�n 

montajı ve devreye alınması, BOTAŞ ve TEİAŞ’a anahtar 

tesl�m� f�ber opt�k transm�syon s�stem projeler� sayılab�l�r. 

Söz konusu projelerde, yurtdışı ve yurt�ç�nden teknoloj� 

ve çözüm sağlayıcı �ş ortaklarıyla b�rl�kte çalışılmakta ve 

bu f�rmalarla stratej�k �ş b�rl�kler� gerçekleşt�r�lmekted�r. 

Bu t�p projelerde Japonya, Ç�n ve ABD merkezl� global 

ürün tedar�kç�ler�yle �mzalanmış uzun sürel� sözleşmeler 

mevcuttur. 



Karel’�n öneml� ve hızla 
büyüyen faal�yet alanı 
olan otomot�v projeler�yle, 
yen� teknoloj� ve uluslararası 
yüksek standartlarla,          
Türk�ye’de ve yurtdışında 
üret�m yapan otomot�v 
ş�rketler�n�n kullanımına 
yönel�k kapsamlı 
faal�yetler yürütülmekted�r. 

Karel’�n otomot�v sanay� çözümler�, sürücü destek 

s�stemler� ve araç üzer� çevresel görüş odaklı başlayıp 

yıllar �ç�nde eklenen elektron�k kontrol ün�teler�, yen� 

nes�l araç eğlence s�stem� yazılımları, park as�stanı 

kontrol ün�tes�, koltuk kontrol ün�tes�, bagaj kapağı 

kontrol ün�tes�, t�car� araçlar �ç�n RF tabanlı c�s�m algılama 

modülü ve otonom sürüşe yönel�k çevresel görüş 

ek�pmanlarıyla tümleş�k çalışab�lecek ana �şlemc�  ün�tes� 

g�b� gen�ş b�r yelpazeye yayılmıştır. Bu kapsamda; 

Karel’�n günümüz görüntü �şleme teknoloj�ler�n�n �çerecek 

şek�lde gel�şt�rd�ğ� çevresel görüş s�stemler� yurtdışı 

dah�l olmak üzere satış ve tesl�matları hedeflenmekted�r. 

Bu hedef doğrultusunda üret�m tes�sler�n�n otomot�v 

üret�m yetk�nl�ğ� kazanab�lmes� amacıyla hammaddeden 

�t�baren �zleneb�l�rl�k de sağlayacak şek�lde IATF16949 

çalışmalarına başlanarak tamamlanmış ve üret�m tes�sler� 

otomot�v alanında üret�m yapab�lmes� yeteneğ�

kazanmıştır. 

Gel�şt�r�len yüksek teknoloj� ve üzer�nde gömülü yazılım 

yer alan ürün gruplarının global araç üret�c�ler� tarafından 

kullanılab�lmes� �ç�n gerekl� olan otomot�v süreçler� 

araştırma gel�şt�rme faal�yetler� kapsamında devreye 

alınmıştır ve ASPICE sev�ye 2 hedef� �le proje faal�yetler� 

yürütülmekted�r. 

Çalışmalar uluslararası otomot�v s�ber-güvenl�k 

standartlarına uyumlu olarak ISO21434 yetk�nl�ğ� �le 

yapılmaktadır. Araç elektron�ğ� alanında üzer�nde yazılım 

barındıran katma değerl� ürünler üretme hedef�

doğrultusunda otomot�v üret�m�ne yönel�k özel b�r 

üret�m hattı üret�mde yer alacak şek�lde planlama 

faal�yetler� tamamlanmış, bu amaçla hat üzer�nde 

gerekl� ek�pmanın tem�n sürec� başlatılmıştır. 

Ar-Ge ek�pler� tarafından sürdürülen çalışmalar

planlandığı şek�lde �lerlemekted�r.  

Otomot�v Projeler�;



Karel, Türk�ye’n�n en büyük 
ve öncü elektron�k üret�m 
merkezler�nden b�r� olup, 
yüksek standartlarıyla 
dünyanın en öneml� 
markalarına da üret�m 
yapmaktadır.

Elektron�k üret�m� Karel’�n öneml� faal�yet alanlarındandır. 

Karel’�n uzun yıllardır bu alandak� uzmanlığı ve n�tel�kl� �ş

gücü fark yaratmaktadır. Her yıl gel�r�n�n öneml� b�r kısmı 

�le üret�m teknoloj�ler�ne yatırım yapmakta, üret�m 

otomasyonu �le rekabette mal�yet avantajı elde ederken, 

aynı zamanda üret�m kal�tes�n� artırmayı hedeflemekted�r. 

Karel’�n 32 b�n metrekarel�k kapalı alana sah�p üret�m 

tes�sler�nde, 58 mühend�s ve 1500 tekn�syenle üret�m 

yapılmaktadır. Yılda 15 m�lyon elektron�k kart üretme 

kapas�tes�ne sah�pt�r. Artan talep doğrultusunda 2021 

yılı �ç�n kapas�te %45 artırılmıştır. Önümüzdek� dönemde 

de üret�m teknoloj�ler�ne yatırım devam edecekt�r. 

Üret�m tes�sler�nde farklı �ş kolları �ç�n farklı üret�m 

özell�kler�ne sah�p her b�r� ayrı fabr�ka büyüklüğünde              

4 üret�m holü yer almaktadır. Burada; 18 SMD, 6 Ax�al, 2 

Rad�al üret�m hattı, 3 lazer markalama s�stem�, ultrason�k 

yıkama mak�naları, 4 tam otomat�k,         4 yarı otomat�k 

üret�m hattı, dalga leh�m mak�naları ve son teknoloj� test 

c�hazları (ICT, Automated Opt�cal Inspect�on, AOI, X-Ray, 

T�treş�m, Sızdırmazlık, Sıcaklık ve Nem) bulunmaktadır. 

Karel güçlü b�r kal�te yönet�m s�stem�ne ve EMS

(Elektron�k Üret�m Serv�sler�) üret�c�ler� �ç�n öneml� üst 

düzey kal�te belgeler� ve akred�tasyonlara sah�pt�r. 

EMS alanında Karel’�n �dd�alı olduğu konulardan b�r� de 

esnekl�k ve çev�kl�kt�r. Uçtan uca tedar�k z�nc�r� yönet�m�, 

hızlı b�lg� akışı ve loj�st�k yetenekler� �le müşter� süreçler�n�n

güven�l�rl�ğ�n�, hızını ve çev�kl�ğ�n� artırarak, onları

öngörülmes� zor ver�ms�zl�klerden ve kayıplardan 

koruyarak rekabetç�l�kler�n� desteklemekted�r. 

Karel’�n EMS h�zmetler� güçlü b�r IT altyapısı �le

desteklenmekted�r. Kullanılan S�stemler: ERP: Oracle 

EBS’n�n tüm temel modüller� �le 2001’den bu yana             

kullanımdadır. MES/MOM, Kal�te ve Doküman Yönet�m� 

S�stem�: QDMS R�sk Yönet�m� Yazılımı, İş Zekası Yazılımı: 

Cl�ckv�ew CRM, Talep Yönet�m�: Karel tarafından

gel�şt�r�lm�şt�r.

Farklı müşter�ler�n farklı �ht�yaçlarına göre çes�tl� �ş 

modeller� �le çalışma esnekl�ğ�ne sah�pt�r. Yalnızca 

üret�m h�zmet� vereb�ld�ğ� g�b� EMS h�zmetler� �ç�n 

özelleşm�ş tasarım ek�b� �le müşter�ler�ne tasarımdan 

üret�me anahtar tesl�m h�zmet� de vermekted�r. Tasarımı 

müşter�ye a�t ürünlerde mal�yet� düşürme ve kal�tey� 

artırma yönünde tasarım değ�ş�kl�ğ� öner�ler�nde

bulunab�len sayılı f�rmalardan b�r�d�r. EMS faal�yet�nde 

ağırlıklı olarak tüket�c� elektron�ğ� ve savunma sanay��ne 

yönel�k elektron�k devre tasarımı ve üret�m� yapılmaktadır. 

Türk�ye’de Arçel�k, Beko, Vestel, Aselsan, Havelsan, 

Roketsan yurtdışında Redr�ng, Haceb ve dünyanın en 

büyük beyaz eşya üret�c�s� Ha�er g�b� büyük markalarla 

çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra dünya çapında �let�ş�m 

alanında öncülük etmekte olan Nok�a f�rması �le

çalışmalar ağırlıklı olarak yen� nes�l �let�ş�m altyapısında 

kullanılacak altyapı araçları odaklı EMS faal�yet�

b�ç�m�nde başlamıştır.

Elektron�k Üret�m;
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