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Sentez Yer ve Yapı Mühendisliği, sismoloji , deprem, yapı ve zemin mühendisliği  çalışmaları için ihtiyaç duyulan teknoloji ekipman  
yazılım ve hizmeti sağlayan bir firmadır. 

Bu amaçla ulusal ve bölgesel sismik ağlarında kullanılan donanım ve yazılımların yanısıra sismolojik istasyon altyapısı 
kurulumu, yapısal sağlık izleme sistemlerinde donanım ve yazılım desteği dahil olmak üzere anahtar teslimi hizmet sunar.

Satış öncesi ve sonrası teknik ve servis hizmetleri konularında eksiksiz destek sağlar. Firmamızın sağladığı cihaz ve donanımlar 
7/24s, 365 gün  kesintisiz hizmet vermek üzere kullanılır.

-Sabit veya geçici sismik izleme ağları
-BB Sismometre ve İvme kayıt sistemleri
-Borehole-Posthole ve OBS sistemleri
-Yapısal sağlık izleme sistemleri
-Portatif kullanımlar
-Uygulama odaklı donanım, yazılım 

ve diğer teknik ihtiyaçlarınız için size en uygun çözümü sunacağımızdan emin olabilirsiniz.

• AFAD-Ulusal sismik izleme ağı kapsamında kullanılan zayıf ve kuvvetli hareket kayıt 
cihazları - derin kuyu sismik cihazlar,  istasyon altyapısı ile birlikte anahtar teslimi. 

• KANDİLLİ-Deprem ve tsunami izleme merkezi tarafından kullanılan sismik izleme 
ağında kullanılan zayıf ve kuvvetli hareket kayıt cihazları ; Yapısal sağlık izleme 
cihazları,İstanbul erken uyarı ve acil müdahale sistemi kapsamında kullanılan cihaz 
ve donanımlar.

• MTA-Bölgesel sismik izleme ağı kapsamında kullanılan zayıf hareket kayıt cihazları, 
istasyon altyapısı ile birlikte anahtar teslimi.

• MarSite Projesi derin kuyu sismik istasyon kurulumu
• Birçok farklı üniversite tarafından işletilen yerel sismik izleme ağları.
• Marmaray deprem erken uyarı ve yapısal sağlık izleme sistemi anahtar teslimi 

kurulumu,
• Doğalgaz dağıtım şebekesi deprem uyarı  ve acil müdahale sistemi anahtar teslimi.
• Jeotermal sahalarda mikrosismik izleme ağları.
• Avrasya tüneli yapısal sağlık izleme sistemi.
• Tarihi binalarda (Ayasofya-Süleymaniye-Sultanahmet-Kariye vb)yapısal sağlık izleme 

sistemleri.
• Yüksek binalar , köprüler, viyadükler, barajlarda yapısal sağlık izleme sistemleri.

referaslarımızın bir bölümüdür. 

 

Satış sonrası tüm teknik hizmetler, onarım,bakım vs , 
ve uygulamaya göre yazılımlar 

Sentez tarafından sağlanmaktadır.

 SENTEZ YER VE YAPI MÜHENDİSLİĞİ

Ulusal - Yerel Sismik İzleme
Yapısal Sağlık İzleme

Borehole-Posthole Sismik
Deprem Erken Uyarı ve Hasar Tespiti

Sismik İzleme Ağı Kurulumu 
Jeotermal Amaçlı Mikro Sismik İzleme

Mühendislik Yapılarında Çok Disiplinli Sağlık İzleme
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Cihazlarımız ve donanımlarımız birçok kurum ve kuruluş tarafından yaygın olarak kullanılmakta olup 
cihazlara ait her türlü teknik destek firmamız tarafından sağlanmaktadır. Bu sayede cihazlarımız uzun 
yıllar kesintisiz hizmet vermektedir.

• 360s’den 100Hz’e kadar geniş bir frekans aralığında her türlü uygula-
ma için analog, sayısal çıkışlı sismometreler.

• Derin ve sığ kuyular için Borehole-Posthole sismometreler.
• Deniz tabanları için OBS sismometreler.
• Geçici kullanımlar ve ortam izleme için portatif sismometreler.

Broadband Sismometre

Accelerometer

DC’den 350Hz’e kadar geniş bir frekans aralığında 
her türlü uygulama için analog, sayısal çıkışlı ivme ölçerler.
• Force balance-Force feedback (elektrodinamik) sensörler
• Mems sensörler
• Borehole/Posthole sensörler

Sayısallaştırıcı-Veri Toplama

• 3-24 kanallı 24-Bit/32-Bit sismik sayısallaştırıcılar
• Veri toplama birimleri.
• GPS , NTP Server zaman senkronizasyonu.
 
 

Yapısal Sağlık İzleme

Mühendislik yapılarının izlenmesi için;
• İvme sensörleri
• Eğim sensörleri
• Deplasman sensörleri
• Atmosferik sensörler
• Veri toplama birimleri
• Yerinde kurulum-devreye alma Sayısallaştırıcı-Veri Toplama 

Yazılım

• Sismik veri toplama ve yapılandırma
• Yapısal sağlık izleme yazılımı
• Modal analiz yazılımı
• Uygulamaya yönelik yazılım geliştirmeSayısallaştırıcı-Veri 

Toplama 

Uygulamalı Jeofizik - Zemin

• Doremi sismik 
• Kuyu sismiği
• Mikrotremör
• Rezistivite tomografi
• Jeofon-aksesuar-yazılımayısallaştırıcı-Veri Toplama 
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Yer seçimi
İstasyon alt yapısı
İstasyon üst yapısı
Güneş enerjsi veya diğer kaynaklar
Internet-uydu vb üzerinden gerçek zamanlı iletişim
Sismik ağ işletimi ve bakımı
Analiz-Raporlama

Örnek referanslar: AFAD-Kandilli RDAE-MTA-DEU-GFZ
Atatürk Ü.-Kocaeli Ü.- Yıldız T.Ü.- Gazi Ü.-Anadolu Ü.

Zayıf Hareket Sismik Network

Kuvvetli Hareket Sismik Network

Yer seçimi
İstasyon alt yapısı
İstasyon üst yapısı
Güneş enerjsi veya diğer kaynaklar
Internet-uydu vb üzerinden gerçek zamanlı iletişim
Sismik ağ işletimi ve bakımı
Analiz-Raporlama

Örnek referanslar: AFAD-Kandilli RDAE-DEU-Anadolu Ü.

Mühendislik Hizmetlerimiz

Yapısal Sağlık İzleme

Yer seçimi
Network ve cihaz alt yapısı
Tüm cihaz ve donanımların montajı
Gerçek zamanlı iletişim
Sistem  işletimi ve bakımı
Analiz-Raporlama

Örnek referanslar: Marnaray projesi-Avrasya tüneli
Çamlıca TV kulesi-FSM köprüsü-Saphire -Kültürel binalar 
Şehir hastaneleri- Özel binalar - YHT hatları

Derin Kuyu Sismik 

Yer seçimi
Sismometre kuyusu sondajı
İstasyon üst yapısı
Güneş enerjsi veya diğer kaynaklar
Internet-uydu vb üzerinden gerçek zamanlı iletişim
Sismik ağ işletimi ve bakımı
Analiz-Raporlama

Örnek referanslar: AFAD-EU MarSite

Deniz Tabanı Sismik Network

Yer seçimi
Deniz tabanı sismometreleri yerleşimi
Deniz tabanı kablo veya şamandıra kurulumu
Güneş enerjsi veya diğer kaynaklar
Internet-uydu vb üzerinden gerçek zamanlı iletişim
Sismik ağ işletimi ve bakımı
Analiz-Raporlama

Örnek referanslar: Kandilli RDAE

Jeotermal Enerji

Yer seçimi
Mikrosismik sismik ağ kurulumu
Mikrosismik borehole/postohole ağ kurulumu
Güneş enerjsi veya diğer kaynaklar
Internet-uydu vb üzerinden gerçek zamanlı iletişim
Sismik ağ işletimi ve bakımı
Analiz-Raporlama

Örnek referanslar: Maren enerji-HD enerji-Karadeniz 
enerji -Mege enerji-MTN enerji

Teknik Servis ve Diğer Hizmetler

Cihaz ve donanımların onarımı,kalibrasyonları
Yazılımların peryodik güncellenmesi
Projelendirme
Eğitimler
Düzenli bakımlar

Deprem Erken Uyarı -Hasar Tespiti

Şehirler-endüstriyel tesisler-hastaneler iş merkezleri vb 
için erken uyarı ve acil müdahale sistemleri
Uygulamaya özel yazılımlar

Örnek referanslar: Kandilli RDAE Istanbul erken uyarı ve 
acil müdahale- Marmaray tüneli- OSB- YHT hatları -
Doğal gaz dağıtım şebekeleri 
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