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Giriş 
Prota, 1985 yılında kurulduğunda ilk 
olarak bina tasarımı ile mühendislik 
hayatına başlamış, kısa sürede 
yenilikçi ve özgün tasarım anlayışı 
ile yüksek katlı binalar, endüstriyel 
yapılar, sağlık yapıları, önemli 
kamu binaları, alışveriş merkezleri, 
spor tesisleri ve tarihi yapıların 
tasarımında uzmanlaşmıştır. 

Kuruluşundan bugüne geçen 
sürede hizmet ve faaliyet alanlarını 
genişletmiş ve bina tasarımı, ulaşım 
mühendisliği, altyapı, kentsel 
tasarım ve bölge planlama, deprem 
mühendisliği, arge, proje yönetimi, 
tasarım ve yapım kontrollüğü, kalite 
ve sözleşme yönetiminin de içinde 
bulunduğu birçok alanda 150’yi aşkın 
uzmandan oluşan teknik kadrosu ile 
dünyanın birçok ülkesinde önemli 
projelere imza atmıştır. 

Yenilikçi yaklaşımlarıyla bugün 
ülkemizin mühendislik ve müşavirlik 
alanındaki lider firmalarından biri 
olan Prota’nın başarısının altında 
25 yılı aşkın deneyiminin yanısıra, 
farklı disiplinleri bünyesinde 
bulundurması ve işverenlerine 
çok disiplinli projelerde bütüncül 
ve yenilikçi çözümler sunabilmesi 
yatmaktadır.

Her biri konusunda uzman ve 
deneyimli Prota Mühendisleri ve 
Mimarları, uluslararası literatürü ve 
gelişmeleri yakından takip ederek, 
müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları 
doğrultusunda güvenli, estetik, 
ekonomik, sürdürülebilir, erişilebilir 
ve çevreye duyarlı projeler üretmek 
için gerekli tüm yenilikçi sistem 
çözümlerini uygulamaktadır.
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Prota İlkeleri
Kuruluşundan bu güne kadar, mühendislik ve müşavirlik sektöründe araştırmacı kimliği ile daima bir 
“öncü” olarak yola devam eden Prota, geçmişten gelen bilgi birikimi ve sektörel deneyimi ile oluşturduğu 
‘Çalışma Politikalarını”, ekip çalışması ruhu ve ilişkilerde dürüst ve samimi, görevde ilkeli ve sorumlu 
yaklaşımı ile uygulamaktadır. 

Prota, bu vizyon ve geçmişinden aldığı güç ile toplumsal sorumluluğunu en üst düzeyde tutarak, daha 
güçlü bir gelecek için çalışmaktadır.

Bu vizyon ile Prota’nın hedefi, müşavirlik sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, en güncel 
teknolojileri kullanan ve en üst düzeyde müşteri  memnuniyeti sağlayan kaliteli hizmet üretmektir.

FIDIC, EFCA ve TürkMMMB üyesi olarak Prota, FIDIC Etik değerlerine birebir uygun çalışma politikası 
izlemekle yükümlüdür.   

Prota  olarak;

• Bilgi ve becerilerimizi, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak geliştirmeyi, 

• Araştırma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı, 

• Zamanında ve doğru hizmet üretmeyi, 

• Projelerimizde ve çalışma birimlerimizde güncel kalite standartlarını uygulamayı, 

• Her kademede ödünsüz eğitim politikası yürütmeyi, 

• Yenilikçiliği ve dürüstlüğü teşvik eden yönetim politikamızı sürdürmeyi, ekip ruhunu bu yönde 
daha da yaygınlaştırmayı, 

• En üst düzeyde koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı, 

• Müşteri bağlılığı yaratmayı, 

• Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel çevre politikalarına, geçerli çevre yönetim standartlarına 
uyum sağlamayı 

taahhüt ediyoruz.
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Neden Prota?
Prota Mühendis ve Mimarları bugüne kadar 20’den fazla 
ülkede toplam 21 Milyon m2’yi aşkın inşaat alanına sahip 
yapıyı tasarlamışlardır.

Prota, yapı tasarımı, inşaat malzeme ve yöntemleri alanında 
Türk Standartlarının Avrupa Birliği Normlarına uydurulması 
kapsamında yapılan çalışmalarda aktif rol oynamakta ve 
çalışma gruplarında yer almaktadır.

Sürekli Eğitim, Prota’nın vazgeçilemez ilkelerinden en 
önemlisidir...

...Yenilikçiliği ve dürüstlüğü teşvik eden bir yönetim 
politikası...

Beton Prefabrik, betonarme, yığma, çelik konstrüksiyon, 
kablolu asma yapılar, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme 
sistemle, çadır ve şişme yapılar yapılarda uyguladığımız taşıyıcı 
sistemlerden bazılarıdır...

Projelendirilen ve yönetilen tüm işlerin fizibilite, metraj ve 
keşifleri ile teknik şartnameleri ve ihale danışmanlığı işleri de 
Prota bünyesinde yapılmaktadır. Yaygın olarak, projelendirilen 
tesisler için inşaat kalite yönetimi ve kontrolluğu hizmetleri de 
verilmektedir. 

Prota Mühendisleri, uluslararası literatürü ve gelişmeleri 
yakından takip ederek,  estetik görünümün yanında ekonomik 
çözümler üretmek için gerekli tüm yenilikçi (innovative) sistem 
çözümlerini uygulamaktadır. 
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Hizmetlerimiz
Prota; Mimari, yapısal, mekanik, elektrik, altyapı, planlama ve çevre 
düzenleme gibi çoklu disiplin birimlerini bünyesinde bulundurmak ve 
bu sayede müşterilerine tam-bütünleşik çözümler sunabilmek çalışma 
prensibimizdir. 

Prota Mühendislik; Ulaşım Yapı ve Sistemleri, Raylı Sistemler, Depolama 
ve Endüstriyel Yapılar, Bina/Üstyapı ve Yüksek Yapılar, Altyapı Sistemleri, 
Yeraltı Yapıları, İstinat Yapıları, Deprem Mühendisliği, Tarihi Eserler, 
Trafik, İmar, Peyzaj ve Kentsel Planlama ile AR-GE çalışmaları konularında 
aşağıdaki hizmetleri vermektedi

İhale Öncesi 

• Mimarlık ve Tüm Branşlarda Mühendislik Hizmetleri 

• Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri 

• Hasar Tespiti, Rölöve ve Haritacılık Çalışmaları

• Teknik ve Yöntem Geliştirme Çalışmaları 

• Kentsel ve Bölgesel Planlama 

• Jeolojik ve Geoteknik Etüd ve Proje 

• Araştırma ve Geliştirme Projeleri

• Fizibilite Çalışmaları

• Teknik Müşavirlik  

• İhale Dosyası ve Teknik Şartnameler Hazırlığı

İhale Aşaması 

• İhale Aşaması Desteği 

• İhale Değerlendirme ve Sözleşme Desteği

• Uygunluk Etüd ve Araştırma Çalışmaları

İhale Sonrası 

• İnşaat ve Proje Yönetimi

• Süpervizyon, Kontrolluk ve Teknik Müşavirlik

• İşletmeye Alma Danışmanlığı

• Teknik Eğitim Hizmetleri

• İşletme Danışmanlığı

• Kabul İşleri Müşavirliği
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Deprem Mühendisliği
Prota, deprem mühendisliği alanında Türkiye’de faaliyet göstermeye 

başlayan ilk mühendislik firmasıdır. Binalar ve büyük yapıların tasarımı, 

yapıların deprem güvenliğinin değerlendirmesi, hasarlı binaların 

onarım ve güçlendirilmesi ile yapı mühendisliği disiplininde sonlu 

elemanlar ve tasarım yazılımları geliştirme konularında uzmandır.

Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu 

tarafından finanse edilen birçok projede görev almış olan Prota; 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 

gibi çeşitli ulusal bakanlıklar fonlarıyla finanse edilen birçok deprem 

riskinin azaltılması konulu projeleri başarıyla tamamlamıştır.

Ülkemizi derinden sarsan; 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana/

Ceyhan, 1999 Marmara, 2002 Sultandağı, 2003 Bingöl, 2011 Simav ve 

2011 Van/Erciş depremlerinin ardından Prota, deprem sonrası saha 

denetimleri, hasar tespit ve iyileştirme tasarımları ile birçok yenileme/

renovasyon projesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Bugüne kadar, yapısal performans değerlendirmesi, güçlendirme 

tasarımı, inşaat sürecinde kontrolluk hizmetleri ile deprem sonrası 

hasar tespiti, güçlendirme ve yenileme tasarımları bağlamında toplam 

yaklaşık 17 milyon m2 inşaat alanlı projeye imza atmıştır.

Prota aynı zamanda, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Esaslar” yönetmeliği geliştirme sürecinde de komisyonlarda aktif 

görevler almıştır.

Deprem Mühendisliği konularında Van 100. Yıl Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 

Çukurova Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik

Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmalarından ayrı olarak Prota, üst 

düzey uzman katılımcıları ile, deprem mühendisliği ve yönetmelik 

uygulamalarına ilişkin birçok eğitici ve öğretici ortamda yer almıştır.

Prota, sismik tasarım/inceleme deneyim ve kapasitesi yanında, 

deprem mühendisliği alanında geniş kapsamlı araştırmalar yapmakta, 

metodoloji, standartlar ve teknoloji geliştirmekte, şartname 

oluşturma, sözleşme yönetimi ve güçlendirme inşaatları kontrolluğu 

gibi hizmetleri de sunmaktadır.
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Sismik Yalıtım
Prota, deprem riskine karşı bilinen en güvenli yapı tasarım şekli olan 
deprem yalıtımı (sismik izolasyon) yönteminin Türkiye’deki öncü 
firması olmuştur.  2010 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 
sismik izolatörler kullanılarak inşa edilmesinde müşavirlik hizmeti 
veren Prota, 2011 yılında dünyanın en çok deprem izolatörü kullanılan 
hastane projesi olan Erzurum Sağlık Kampüsü projesinin yapısal 
tasarımını başarıyla tamamlamıştır. 

2012 yılında İSMEP Projesi kapsamında ele alınan Marmara Üniversitesi 
Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin deprem izolatörleri 
kullanılarak güçlendirilmesi ve mimari tasarımı işini de edindiği bilgi 
ve tecrübeler ile kısa süre içinde tamamlamıştır. Bu hastane dünyanın 
izolatör ile güçlendirilen en büyük yapısıdır. Prota’nın şu an üzerinde 
çalıştığı son sismik izolasyonlu yapı tasarım projesi ise Sağlık bakanlığı 
tarafından yaptırılan Van Sağlık Kampüsü projesidir. Marmara 
Üniversitesi Başıbüyük Hastanesi 1991 yılında inşa edilmiş, toplam 
113,000 m2 kapalı alana sahip, 16 hastane bloğu ile 1 adet garaj 
bloğundan oluşan bir sağlık kampüsüdür.  Yapıda 843 adet kurşun 
çekirdekli kauçuk ve kayıcı izolatör kullanılmıştır. 

Yaklaşık 250,000 m2 kapalı alana sahip olan Erzurum Sağlık Kampüsünde 
toplam 1244 adet sürtünmeli sarkaç sistemli (friction pendulum 
system) deprem izolatörü kullanılmıştır. Bu özelliği ile Erzurum Sağlık 
Kampüsü, projenin tamamlanış tarihi itibari ile dünyanın deprem 
yalıtımlı en büyük hastane projesi olma özelliğine sahiptir. 

Yapısal tasarımı tamamlanan Van Sağlık Kampüsü, 200 yataklı KVC ve 
300 Yataklı Kadın Doğum, Çocuk hastanesi bloklarından oluşmaktadır. 
Kampüs yaklaşık 110,000 m2 kapalı alana sahiptir. Tüm yapı için 592 
adet deprem izolatörü kullanılması planlanmaktadır. 
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Tarihi Yapıların Korunması
Prota, uzun yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi yapıların 
rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme işlerinde ilk 
başvurduğu uzman kuruluşlar arasındadır. Anadolu topraklarının 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması Prota’nin bu alanda 
güçlü bir zeminde çalışmalarını sürdürmesine olanak sağlamaktadır.

Bu konuda yaptığı çalışmalar ve bilgi birikimi ile Prota, projelendirme 
çalışmalarının yanısıra, genel anlamda ‘başvurulan kaynak’ konumuna 
ulaşmıştır. Tarihi yapılar konusunda  büyük boyutlu sorunların çözüm 
adresi olma özelliğini Prota, sürekli olarak gerçekleştirdiği araştırma ve 
geliştirme çalışmalarına borçludur. 

Prota mühendis ve mimarları, tarihi eserlerin koruma, belgeleme ve 
güçlendirilmesi konularında konferans ve sempozyumlara katılmakta 
ve bildiriler sunmaktadırlar. Bu konularda üniversitelerin ilgili 
bölümleriyle birlikte yapılan çalışmalarla geliştirilen birçok yapısal 
tespit ve belgeleme yönteminin yanında 3- boyutlu yapısal analiz 
yöntemleri de geliştirilmiştir.

Bugüne kadar  rölöve, restorasyon, rehabilitasyon ve güçlendirme 
konularında çalışılan yapıların dönemsel özellikleri; Antik Yunan’dan 
Osmanlı’ya, Roma’dan Cumhuriyet dönemine kadar oldukça geniş bir 
yelpazeyi kapsamaktadır. 

Bu bağlamda yığma ve yonu taşı, ahşap, dökme demir ve kargir inşaat 
sistemleriyle yapılmış yüzlerce yapının analiz ve güçlendirme projeleri 
gerçekleştirilmiştir. Çalışılan yapı grupları arasında stadyum, tiyatro, 
han, hamam, mozole, kervansaray, sur ve kale duvarı, cami, kilise, 
şifahane, atelye, kültür yapıları, kule, kent girişi, gibi birçok yapı yer 
almaktadır. 

Prota, tarihi yapıların deprem durumundaki performanslarını tespit 
etmek amacıyla da birçok geniş kapsamlı projeye imza atmıştır.  
Özellikle İstanbul’un Fatih İlçesi tarihi yapı stoğu kapsamındaki yapılar 
için geliştirdiğimiz deprem performans tespit metodolojisi; bir ilk 
olarak, temel değerlerle ve tarihsel mirasın korunmasına yönelik 
yaklaşımların doğruluğunu basitleştirilmiş hesap yöntemleriyle test 
etmiştir. Tarihi yapıların hızlı incelenmesine yönelik ilk tier yöntemi 
olarak adlandırılan bu prosedür, önemli birçok ulusal ve uluslararası 
konferansta sunulmuştur.
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Risk Azaltma / ARGE 

İstanbul’da Seçilmiş Konutların Güçlendirilmesine 
Yönelik Fizibilite Çalışması Müşavirlik Hizmetleri 

T.C. Başbakanlık, Proje Uygulama Birimi tarafından yönetilen Dünya 
Bankası tarafından fonlanmış olan bir projedir.

Projenin temel amacı; Türk hükümetine, İstanbul’da deprem riskinin 
azaltılması ve gelecekteki olası depremlerin sosyal, ekonomik ve 
mali risklerini asgariye indirmek amacıyla acil durumlara hazırlık 
kapasitesinin yükseltilmesi konusunda yardımcı olmaktır. Bu araştırma 
ve fizibilite çalışması ile Bakırköy’de seçilen örnek 369 binanın sismik 
etkilere karşı dayanıklılıkları ve bu binalarda yaşayanlar için oluşan 
risklerin azaltılması amacıyla yapılacak yeni yapısal güçlendirme 
metodları geliştirilmiştir. 

Bu proje, güçlendirme işlemine ilişkin teknik, ekonomik ve sosyal 
unsurları göz önünde bulundurmaktadır. Aynı zamanda güçlendirme 
işleminde güvenliği arttıran, maliyetleri ve oturanlara yaratacağı 
sıkıntıları azaltan, ileri teknolojileri de dikkate almıştır.. Dikkate 
alınan etkenler değerlendirilerek pilot bölgede elde edilen sonuçlarla 
geliştirilecek yeni güçlendirme teknikleri genel anlamda Türkiye’nin 
yapı stoğuna uygulanarak klasik tekniklerin ötesinde kolay ve ekonomik 
çözümler yapı kullanıcılarının kullanımına sunulmuştur. 

Proje çalışmaları 2005-2006 yıllarında tamamlanmış olup incelenen 
yapıların toplam kapalı alanı 551,000 m2’dir.

Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu

Afet riski olan alanlarda yapılacak arazi kullanım planlarına 
entegre edilmek üzere, jeolojik ve geoteknik araştırma, analiz 
ve değerlendirmeler sonucu kullanılacak yerbilimsel verilerin 
belirlenmesi, elde edilme yol ve yöntemleri ile her plan seviyesinde  
yapılacak araştırma biçim ve yöntemlerinin tanımlanmasına yönelik 
bir araştırma projesi yapılmıştır. Proje çıktısı olarak 4000 adet El 
Kitabı basılmış ve uygulabilirliğin sağlanması için bir mevzuat taslağı 
geliştirilmiştir . Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi 
(MEER) kapsamında yapılan Proje,  Bakanlığa bağlı Afet İşleri Genel 
Müdürlüğüne 2006  yılında hazırlanmış ve Dünya Bankasınca finanse 
edilmiştir.
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Afet Riskli Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Standartları 
Oluşturulması Projesi

Afet riski olan alanlarda imar planlama ve kentsel tasarım standartlarının belirlenmesine yönelik çalışma 
kapsamında uygulamaya yönelik mevzuat taslağı çalışması yapılmış ve sonucunda 4000 adet mevzuat 
el kitabı basılmıştır. Proje 2005-2006 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Marmara Depremi Acil Yeniden 
Yapılandırma Projesi (MEER) kapsamında yapılan Proje,  Bakanlığa bağlı Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanmış ve Dünya Bankasınca finanse edilmiştir.

Yüksek Sismik Riskli İllerin ve Kamu Binalarının Önceliklendirmesi

Proje Dünya Bankası tarafından doğrudan Prota Mühendislik’e verilen bir araştırma projesidir. Proje 
kapsamında akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekiple çalışılmıştır. 

Proje kapsamında Türkiye için geliştirilen önceliklendirme yöntemi, tamamen ya da kısmen, kamu, 
özel ya da bilimsel kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılabilecek nitelikte bilgi ve 
sonuçları içermektedir.

1. İllerin/Yerleşmelerin Önceliklendirilmesi

Projenin birinci aşamasında Türkiye’de il, ilçe ve yerleşmeler için olası deprem şiddetleri ve mevcut 
bina stoklarnın korunmasızlıkları ortaya konmuştur. Böylece, bir bölgede ya da ildeki yüksek riskli 
yerleşmelerin ya da yerleşme içerisindeki yüksek riskli alanların  belirlenmesi mümkündür. Yerleşmeler 
düzeyinde yapılan genel sıralama, yerleşmeler için deprem politikalarının geliştirilmesinde önemli bir 
bilgi kaynağıdır.

2. Kamu Binalarının Önceliklendirilmesi

Kamu binaları iki ana kritere göre önceliklendirilmişlerdir:

• Kamu Binalarının Yerleşmelerin Korunmasızlıklarına Göre Önceliklendirilmesi

Bu aşamada AFAD tarafından seçilen ildeki kamu binalarının envanterleri çıkarılmış, korunma 
önceliği belirlenmiş, acil durumlardaki gereksinimler taspit edilmiş, yapılar öncelik sırasına göre 
listelenmiştir.

• Kamu Binalarının Yapısal Korunmasızlıklara Göre Önceliklendirilmesi

Mühendislik yöntemine ilişkin olarak, Türkiye’de hem betonarme hem de yığma kamu yapıları için, 
yapısal risklerin önceliklendirilmesine yönelik olarak uygulamada çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve 
kullanılmaktadır. Bu yöntemler irdelenmiş ve korunmasızlık stratejileri belirlenmiştir.

3. Kamu Yapılarının Güçlendirilmesi için Fizibilite Çalışması Yapılması

Risk puanları ve diğer parametreler arasında anlamlı bir ilişki tesbit edilemediğinden dolayı, geleneksel 
yaklaşım yeniden çalışılmıştır. Çalışmalarda, toplam güçlendirme maliyeti oranının, ilk yatırım maliyeti 
esas alındığında, binanın risk indeksi ile orantılı olmadığı belirlenmiştir. Diğer yandan, yapısal maliyet 
oranı risk indeksine bağlı olarak artmaktadır. Yapısal güçlendirme maliyeti, her durumda toplam 
güçlendirme maliyetinin yaklaşık yarısı kadardır.
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Tespit ve Güçlendirme 

İstanbul’da Seçilmiş Kamu Binalarının Güçlendirme 
Tasarımına Yönelik Müşavirlik Hizmetleri

T.C. İstanbul Valiliği, İl Özel İdaresi, Proje Koordinasyon Birimi tarafından 
İSMEP projesi kapsamında gerçekleştirilen işlerden Prota 3 paket 
projede (CB 1.3D, CB 1.3F ve EIB-CB1.3A) çalışmıştır. 

Üç paket projenin toplam inşaat alanı yaklaşık olarak 1,3 Milyon m2’dir. 
Projeler kapsamında yaklaşık 400 kampüste 1000’den fazla çeşitli tip 
ve boyutta betonarme, yığma ve karma sistemler inşa edilmiş okul, 
hastane, kamu binası, lojman, sosyal tesis, aile sağlığı merkezi ve spor 
tesisi yapısı incelenmiştir. 

Prota sözleşme kapsamında projeleri 3 aşamada yerine gerçekleştirmiştir: 

• Veri toplama ve yapıların değerlendirilmesi,

• Güçlendirilmesi gerekli olarak değerlendirilen yapıların 
güçlendirme ön tasarımlarının yapılması, 

• Uygulama ve detay tasarımı ve ihale dosyasının hazırlanması.

Projenin değerlendirme aşamasında, mevcut ve toplanan veriler, 
ölçümler, tahribatlı ve tahribatsız testler ve sonuçların değerlendirmesi 
işleri yapılmıştır. Bu aşamada, ayrıca temellerin incelemesi ile sahaya 
özgün jeolojik ve geoteknik özelliklerin etütleri de yapılmıştır. Bunlardan 
elde edilen veriler, geçerli yazılımlar aracılığıyla üç-boyutlu yapısal 
analizlerde kullanılmıştır. İlave olarak, bina bazında durum raporları 
(mimari, elektrik ve mekanik) hazırlanmıştır.  

Minimum beton dayanımı ve düşey yük kapasite kriterini karşılayan 
binalarda, alternatif güçlendirme şemaları (maliyet mukayeseleri 
dahil.) geliştirilmiştir. 

Sonuçta, seçilen alternatifler için ön ve kesin güçlendirme tasarımları 
geliştirilmiştir.

Proje, 2007 yılında başlamış halen devam etmektedir. 2018 yılında 
tamamlanması beklenmektedir.
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Güçlendirme projeleri konusundaki referanslarımızdan 
bazıları aşağıda verilmiştir:

• 1992 Depremi Sonrası 3. Ordu Komutanlığı 
Binalarının Güçlendirilmesi (75,000 m2) - Erzincan

• T.C. Kültür Bakanlığı Sivas Şarkışla Kültür Merkezi 
Binalarının Güçlendirilmesi (3,500 m2) 

• 1995 Depremi Sonrası Orta Hasarlı Binaların 
Güçlendirilmesi (39,692 m2) - Dinar/Afyon

• 1998 Depremi Sonrası Orta Hasarlı Binaların 
Güçlendirilmesi (48,772 m2) - Seyhan/Adana

• 1998 Depremi Sonrası Orta Hasarlı Binaların 
Güçlendirilmesi (208,350 m2) - Ceyhan/Adana

• T.C. Ceyhan Belediyesi, 1998 Depremi Sonrası İnşaat 
Halindeki Binaların Güçlendirilmesi (310,000 m2) - 
Ceyhan/Adana

• 1999 Marmara Depremi Sonrası Tüpraş Petrol 
Rafinerisi Yapılarının Güçlendirilmesi (61,000 m2) - 
Kocaeli

• 1999 Marmara Depremi Sonrası Bölgedeki PTT 
Binalarının Güçlendirilmesi (23,253 m2)

• 1999 Marmara Depremi Sonrası Bölgedeki TEDAŞ 
Binalarının Güçlendirilmesi (16,119 m2)

• Emekli Sandığına ait İstanbul Hilton, İzmir Efes, Bursa 
Çelik Palas Otellerinin Güçlendirilmesi (340,000 m2)

• Koleksiyon Mobilya Fabrikası Güçlendirme Projesi 
(22,000 m2) - Tekirdağ

• Baştaş Çimento Sanayi Silolarının Sismik 
Değerlendirme ve Güçlendirme Projesi – Ankara

• Kurtalan Çimento Fabrikasının Deprem 
Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi (44,500 
m2) – Siirt

• Türkiye İş Bankası A.Ş. Marmara Bölgesi Hizmet 
Binalarının Deprem Performansının Tespiti ve 
Güçlendirilmesi (220,000 m2)

• Türk Telekom İstanbul Anadolu Yakası Santral 
Binalarının Güçlendirilmesi (20,100 m2) – İstanbul

• Tüpraş Aliağa Rafinerisi Baca ve Lojmanlarının 
Deprem Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi 
(35,000 m2)

• Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi Hydro-Cracking Tesisinin 
Deprem Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi 
(8,400 m2)
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• 477 adet Yapı Üzerinde Sismik Değerlendirme 
Çalışması Yapılması (700,000 m2) – Düzce 

• Oyak-Renault Otomobil Fabrikası İdare yapıları ile 
Ana Depo yapısının Deprem Performansının Tespiti 
ve Güçlendirilmesi (44,000 m2) - Bursa

• TÜBİTAK, TÜSSİDE binalarının güçlendirilmesi (9,000 
m2) – Gebze / Kocaeli

• T.C. MEB Okullarımız Yıkılmasın Kampanyası 
Dahilinde 5 İlde 34 okulun Deprem Performansının 
Tespiti ve Güçlendirilmesi (235,000 m2)

• SGK Sopalı Hastanesinin Deprem Performansının 
Tespiti ve Güçlendirilmesi (41,000 m2) - Kocaeli

• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 25 ilde 182 okul 
kampusunun Deprem Performansının Tespiti ve 
Güçlendirilmesi (860,000 m2) 

• T.C. İller Bankası Eskişehir Yerleşkesinin Deprem 
Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi (10,441 
m2) 

• T.C. Ziraat Bankasına ait 28 Hizmet Binasının Deprem 
Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi (32,923 
m2)

• T.C. Merkez Bankasına ait 8 Şube ve Hizmet Binasının 
Deprem Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi 
(64,703 m2)

• T.C. MEB 2. Temel Eğitim Projesi, 275 Kampuste 
760 Binanın Deprem Performansının Tespiti ve 
Güçlendirilmesi (798,800 m2)

• T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Erzurum Yurtlarının  
Deprem Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi 
(37,660 m2)

• T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya Bölge 
Binalarının Deprem Performansının Tespiti ve 
Güçlendirilmesi (91,000 m2)

• 2011 Depremi Sonrası Van 100.Yıl Üniversitesi 
Kampus Binalarının Tamamının  Deprem 
Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi (430,000 
m2)

• Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin sismik izolatörler ile güçlendirilmesi 
(113,000 m2)




