
Sonuçlar

Çözümler

•  GS 1350-26HP 

•  GS 1920-24

•  XGS4600-32F

•  NWA1123 AC Pro

•  Müze ve bağlı birimlerdeki tüm bağlantılar hız ve yüksek performanstan 

 ödün verilmeden en güvenli hale getirildi. 

•  Panorama 25 Aralık’ın altyapısında kullanılan Zyxel’in bulut tabanlı 

 ağ yönetim platformu Nebula sayesinde tüm sistem tamamen buluttan 

 yönetilebilir hale getirildi.

•  Akıllı analizlerin bulunduğu kamera sisteminin Zyxel’in son teknoloji 

 çözümleri ile buluşmasıyla beraber müzedeki kıymetli eserlerin güvenliği 

 kesintisiz bir şekilde sağlandı. 

• Kısıtlı zaman içinde, işler kesintiye uğramadan altyapının yenilenmesi 

 ve kurulumun yapılması gerekliliği.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Panorama 25 Aralık Müzesi iletişim altyapısı Zyxel’den

Zorluklar

Tarihte eşine az rastlanan destansı Antep harbini 
ölümsüzleştirmek için Gaziantep Savunması 
Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, kısaca 
Panorama 25 Aralık; Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi tarafından inşa edildi ve faaliyetleri 
yönetiliyor. Panorama 25 Aralık Müzesi’nde; 
yağlıboya tekniğiyle yapılan 14 adet tablo, 
3 adet diorama ve 120 metre uzunluğa, 13 metre 
yüksekliğe sahip eşsiz tam bir panoramik alan ile 
Antep Savunması tüm yönleriyle anlatılıyor.

“Antep harbini tüm yönleriyle ziyaretçilere 
gerçekçi biçimde, son derece etkileyici 
bir görsellikle anlatmak için teknolojiyi etkin 
biçimde kullanmamız gerekiyordu. Panaromik 
alan haricinde, şehit ve gazi yakınlarının 
bağışladığı onlarca esere de ev sahipliği 
yapan Panorama 25 Aralık, çağdaş ve modern 
müzeciliğin gerektirdiği interaktif alanları da 
bünyesinde barındırıyor.”

Mesut ÖZTÜRK
Teknik Müdür
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

“Yakın tarihimizin önemli olaylarını gerçekçi 
bir anlatımla günümüz ve gelecek nesillere anlatan 
bu değerli projenin içinde yer almak Akor 
Proje-Mefapex Bilişim için başlı başına çok değerli. 
Üstün ve kapsayıcı Zyxel çözümleri üzerinden 
çalışmaktan her zaman keyif aldık. Kahramanlık 
Panoraması ve Müzesi projesinin tüm süreçlerinde 
en üst seviye teknolojik çözümlerle kusursuz 
ve kesintisiz bir uygulama gerçekleştirdik.” 

Volkan KARTAL
Proje Müdürü
Akor Proje ve Danışmanlık

Yerel Yönetimler

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kurulan 
Panorama 25 Aralık Müzesi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Özet

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Savunması Kahramanlık 

Panoraması ve Müzesi’nde tüm sistem ve cihazlar ZYXEL çözümleriyle network’e 

bağlandı. Müze içerisinde yer alan IP kamera, Müze Yönetim Sistemi, kiosklar 

ve bilgilendirme ekranlarının yönetimi ve tüm data haberleşme sistemi 

7/24 Superonline kiralık hat ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlandı.

Müzede bulunan değerli eserlerin ziyaretçilere kesintisiz biçimde sunulması çok 

büyük önem taşıyor. Bu nedenle sistemin sürekliliği konusuna azami önem verildi. 

Video analiz teknolojisine sahip kameraların 7/24 prensibiyle sorunsuz ve sürekli 

çalışıyor olması da Zyxel altyapısıyla mümkün hale getirildi.


