
YÜZ YÜZE TEKNOLOJİ



KAREL,
TÜRKİYE’NİN GURURU, 
%100 YERLİ VE MİLLİ
TEKNOLOJİ MARKASI

DÜNYA MARKASI /TÜRKİYE’NİN GURURU
• Dünya’nın en büyük 15 PBX üret ,
• Avrupa’nın en büyük 3 PBX üret ,
•  

 

•  
amu kurumunun 

ter  ett  PBX markası.
•                  

 ,

•
(Fortune 500),

•

•
,

•

TEKNOLOJİDE ÖNCÜ
• 187 k k kadrosu le T e

• Dünya’nın en ge  teknol n
kullanıldığı, 32.0

•
telefon santralı pazarını yaratan firma,

•

•
çözüm basta olmak üzere 5G ve nesne  
nterne  g b  yen  tekn

GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI

• Yaklaşık ,
 

büyüme,

 
,

 
  

sektörün en güçlü dağıtım ve destek ağı.

KAREL | YÜZ YÜZE TEKNOLOJİ

KURULDUĞU 1986 YILINDAN BU YANA DÜNYA’DA 
30’DAN FAZLA ÜLKEYE TÜRK TEKNOLOJİSİ İHRAÇ 
EDEN, 12 MİLYONU AŞKIN KULLANICIYA ULAŞMIŞ, 
PAZAR LİDERİ, YÜZ AKI TEKNOLOJİ ÜRETİCİSİ



1. TELEKOMÜNİKASYON ÇÖZÜMLERİ
Her  üst yapı sınıfında telefon 
santralları, çevre 
y    bulut  y

 çağrı merk  ve 
konferans  yazılım uygulamaları; altyapı sınıfında 

kırsal alan santralları başta olmak üzere
teknolo  öze k ve kap e kablolu ve kablosuz 

stemle  ge
r ve yurtdışı pazarlara sunmakta ve 

satış sonrası zmet org zasyonlarını gerçekleş kt . 
Görüntülü güv s başta olmak üzere 
kurumlara entegrasyon projele e de  veren 
K  yakın gelecekte büyük önem arz edecek 5G 

şebek  yazılımları, 
Endüs  4.0 ve bulut de 

ve proje alanlarındandır.

IoT ÇÖZÜMLERİ
Karel, yaç z   tasarım, üre
entegrasyon, kurulum, satış ve satış sonrası et 
y e Kamu kaynaklarının e  ve çevreye 
duyarlı kullanıldığı, güv sürdürü  IoT 
uygulamaları  anahtar te  çözümler sunmaktadır.
Atık Yöne s Park - Bahçe T b  Akıllı 
Kavşak S stemle  Akıllı Otopark Çöz  H yat 
Yöne  Ene  Dene  ve Yöne  Hasta ve Yaşlı 
T  Akıllı Tarım Uygulamaları,  ve Nesne T p 
ve Uyarı Çözümle  g b  b ok farklı yaca yöne  IoT 
uygulamalarını tek noktadan, proje, yazılım, donanım 

FAALİYET ALANLARI

kent Ş  Hastanes
14.600 Kullanıcı

Başakşe  Şe  Hastanes
10.600 Kullanıcı

10.250 Kullanıcı 
İz  Bayraklı Şe  Hastanes
7.200 Kullanıcı

Konya Karatay Şe Hasta

es

6.000 Kullanıcı
  

5.500 Kullanıcı

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI
T y  haberleşme elek   en 
büyük y  Ar-Ge’  olan Karel Ar-Ge tarafından 

ş Akıllı  Uygulamalarına y  5G 
şebek  yazılımları, 

eşme, Endüs  4.0 ve bulut tekno en 

ENTEGRASYON VE PROJELENDİRME
T ye’ n En Büyük Entegrasyon Referans Projeler



2. ELEKTRONİK ÜRETİM

FAALİYET ALANLARI

bağımlılığı bulunmamaktadır.

    

standartlar başta olmak üzere uluslararası



3. SAVUNMA SANAYİİ ÇÖZÜMLERİ
Karel, ulusal ve uluslararası güv  standartlarını 
destekleyen süreçlerle, savunma sana  y

 de Ar-Ge’den  her 
aşamada et .     

     
      

   
      

Son yıllarda hızla  donanmamızın yacını 
karşılamak üzere ş en farklı konfigürasyondak  
haberleşme santralları yanında, alarm anons stemler  

   de Karel tarafından sağlanmaktadır. 
başlayan çalışmalar  Ask  de 

2016 yılından kara araçlarına 
y  konfigürasyonlarda  arayüzlü 

   konuşma s tasarım ve yapmaktadır.
4X4 tak zırhlı araçların daha önce yurtdışından 

bu yacı %100 y  olarak Karel 
tarafından e ş                     Hav
kule  y  ara çözümler de üreten 
Karel, av y k alanda; Hürkuş uçağı k pro

ş yedek uçuş gös
tasarlayıp, bu  alanda motor elektro k kontrol 
tasarım, y
K ş üret Savunma Sana

Türk Kuvv yanı sıra, 
yabancı ülke ordularınca da kullanılmaktadır. 

durumdadır.



montajı ve devreye alınması, BOTAŞ ve TEİAŞ’a 4. ANAHTAR TESLİM PROJELER

ayan bu süreç             

BÇO’su (Bölge Çözüm Ortaklığı). 2014 yılında, 
Ulaştırma Bakanlığı’nın Evrensel H et kapsamında 

ebeke  şebeke  her 
türlü elektro k te zat

tarafından kurulmuş durumdadır.    Benzer kapsamda 
Savunma Sana  Müsteşarlığı proje  altında İstanbul, 

merkezle ent Güve  Yö s n 



www.karel.com.tr


