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

Her biri konusunda uzman ve deneyimli Prota Mühendis 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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Endüstriyel Tesisler
Endüstriyel yapılar, görünürde tek başlarına yapısal olarak çözülmesi 

basit yapılardır. Müşterinin ihtiyacı ise, endüstriyel tesislerin üretim 

sürecine uygun verimlilikte bir sistematik içinde tasarlanmasıdır. Prota, 

endüstriyel tesis tasarımında bu nedenle, teorik ve pratik mühendislik 

bilgisini süreçle bütünleştiren sistematik bir proje yaklaşımı ortaya 

koymakta, farklı yapısal sistemleri alt-sistemlerle birlikte çözümleyen 

bir yöntemle hizmet vermektedir. Endüstriyel tesislerin tasarımında 

temel uygulamamız; stabiliteyi,  yapısal güvenliği ve verimli proses 

uygulamasını etkileyen kompleks faktörleri algılayan basit entegre 

çözümleri geliştirmektir.

Prota Mühendislik, bu yaklaşımla 25 yıldan bu yana, değişik sektörlerde 

faaliyet gösteren onlarca sanayi tesisini başarıyla projelendirmiştir. 

Çimento ve katkı ürünleri fabrikaları, alçı ve alçıpan üretim tesisleri, 

madencilik ve kırma/eleme tesisleri, çelik profil fabrikaları, ağır ve 

hafif beton prefabrik üretim tesisleri, elektrik ekipmanları fabrikaları, 

meyve suyu ve konsantre fabrikaları, elektrik santralları, soğuk 

hava depoları ve et işleme tesisleri, paketleme ve ambalaj tesisleri, 

doğalgaz ve kömür çevrim santralları, un ve makarna fabrikaları, trafo 

ve enerji yapıları, yüksek sanayi bacaları ile çeşitli büyüklükte hangar 

ve antrepolar proje çalışmaları yürütülen endüstriyel tesislerden 

bazılarıdır.

Proses tasarımından başlanarak, mimari, yapısal, mekanik, elektrik, 

altyapı ve çevre düzenleme projelerinin tamamı Prota bünyesinde 

yapılmaktadır. Mimarlık / Mühendislik hizmetlerinin yanında sistem 

– makine - ekipman seçimi danışmanlığı görevleri de üstlenilen 

hizmetler arasındadır. 

Projelendirilen ve yönetilen tüm işlerin fizibilite, metraj ve keşifleri ile 

teknik şartnameleri ve ihale danışmanlığı işleri de Prota bünyesinde 

yapılmaktadır. Ayrıca yaygın olarak, projelendirilen tesisler için 

inşaat kalite yönetimi ve kontrolluğu hizmetleri de verilmektedir. 

Tesislerin projelendirilmesinde optimum çözüm ve proses verimine 

ulaşılmasının amaçlandığı çalışmalar kapsamında, endüstriyel yapı 

tasarımında uygulanan hemen tüm taşıyıcı sistem çözümleri yaygın 

olarak uygulanmaktadır. Beton prefabrik, betonarme, çelik, kablolu 

asma yapılar, çadır ve şişme yapılar, kompozit ile ön ve art germeli 

betonarme sistemler bunlardan bazılarıdır.
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Enerji
Prota Mühendislik son zamanların gözde sektörü olan Enerji sektöründe önemli çalışmalara imza 
atmıştır.  Bu bağlamda toplam kurulu gücü 10,000 MW’ı aşan birçok tesisin proje ve proje yönetimi 
çalışmasını başarıyla tamamlamış ve sürdürmektedir. Referanslarımızdan bazıları aşağıda verilmiştir;

Samsun Doğalgaz Çevrim Santralı

Bir Cengiz Enerji yatırımı olan santral 2x240 MW gücündedir. 
Santralın proje çalışmaları 2008 yılında yapılmış olup 2009 
yılında faaliyete geçmiştir.

Tasarım ve müşavirlik hizmetleri firmamız tarafından verilen 
iş kapsamında; Mimari, elektrik, mekanik, yapısal, altyapı ve 
çevre ön ve kesin proje ile raporları, çelik sistem projeleri, alt 
yapı ve drenaj projeleri, ihale dosyası ile keşif ve metrajların 
ve ihale dosyasının hazırlanması hizmetleri verilmiştir. Tesisin 
kurulacağı zemindeki taşıma sorunları nedeniyle zemin ıslah 
projeleri ve uygulama kontrolu da firmamızca yapılmıştır.

Prota Mühendisleri, uluslararası literatürü ve gelişmeleri 
günü gününe takip ederek, estetik görünümün yanında 
ekonomik çözümler üretmek için gerekli tüm yenilikçi sistem 
çözümlerini uygulamaktadır. Edüstriyel tesislerin deprem 
performanslarının belirlenmesi de Prota’nın uzmanlık 
alanlarının en önemlilerinden biridir. Endüstriyel tesis 
projelerinde Türk Şartnamelerinin yanısıra ABD ve Avrupa 
normları da yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Farcan Doğalgaz Çevrim Santralı

Farcan Enerji tarafından işletilecek olan tesis Kırıkkale ilinin Yahşiyan ilçesinde planlanmıştır. Tesis 840 
MW kapasiteye sahiptir. Kızılırmak nehrinin yanındaki tesis yaklaşık 227,000 m2 alanda kurulmaktadır. 
Tesisin teknolojisi Kore firması Samsung C&T Corporation tarafından sağlanmaktadır.

Prota proje kapsamında; Mimari, elektrik, mekanik, 
çelik ve betonarme yapısal, altyapı, yol, geoteknik ve 
zemin ıslah, jeolojik değerlendirme çalışmaları, çevre 
düzenleme, yangın ön ve kesin proje ile raporları, 
yapısal analiz ve tasarım ile çelik sistem uygulama 
projeleri, tüm alt yapı ve drenaj projeleri, ihale 
dosyası ile keşif ve metrajların hazırlanması hizmetleri 
verilmiştir.

Türk şartnamelerinin yanı sıra AISC ve ASCE 
şartnameleri de tasarımda kullanılmıştır.

Samsun Tekkeköy Kombine Çevrim Santrali

Proje Samsun ili Tekkeköy ilçesinde bulunan Cengiz 
Enerji’ye ait mevcut 240 MW’lık Kombine Çevrim 
santrali kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır. Yeni 
yapılacak 610 MW’lık çevrim santrali ile mevcut 
kapasite 850 MW’a çıkacaktır ve yıllık olarak 7375 GWh 
elektrik üretecektir. Yeni Kombine Çevrim Santrali 
doğalgaz ile çalışacaktır.

Prota proje kapsamında santralin yapısal tasarımı, tüm 
hesap raporlarının ve şartnamelerinin hazırlanması ile 
birlikte kontrollük hizmetlerini de vermektedir. Türk 
şartnamelerinin yanı sıra AISC ve ASCE şartnameleri 
de tasarımda kullanılmaktadır.

Seydişehir Enerji Santralı
Bir ETİ Alüminyum yatırımıdır. 
Tesisin kuruluş amacı ETİ Alüminyum 
fabrikasının enerji ihtiyacının 
karşılanmasıdır. Santral 20 MW 
gücündedir. Santralın proje çalışmaları 
2007 yılında yapılmış ve 2008 yılında 
devreye alınmıştır.  Tesisin tüm proje 
hizmetleri Prota tarafından verilmiştir.



11Endüstriyel Tesisler

Nuh Çimento Enerji Santralı
Hereke’de yapılan santralın proje çalışmaları 2004 yılında 
yamamlanmış ve tesis 2005 yılında işletmeye alınmıştır.

Proje kapsamında; iki adet doğalgaz tirbünü, trafo binası, 
soğutma kuleleri, su ve gaz tankları, idari ve teknik binaların, 
mimari, elektirik, mekanik, betonarme ve çelik tasarımları 
yapılmıştır. Fabrika yerleşimi, altyapı projeleri, kontrollük 
hizmetleri ile kalite kontrol hizmetleri yine Prota tarafından 
sağlanmıştır.

Tesis 2x40 MW kapasiteye sahiptir.

Tufanbeyli Termik Santralı

Enerjisa tarafından yatırımı gerçekleştirilen santral Adana’nın 
Tufanbeyli ilçesinde kurulmaktadır. Santralın kurulduğu arazi 
yaklaşık 1600 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. 

Kömür ile çalışan Santral 3x150 MW kapasitededir. Santralin 
teknolojisi Kore menşeli S&K Engineering and Construction 
tarafından sağlanmaktadır. 

Prota bu proje kapsamında; Mimari, elektrik, mekanik, çelik 
ve betonarme yapısal, altyapı, yol, geoteknik ve zemin ıslah, 
jeolojik değerlendirme çalışmaları, çevre düzenleme, yangın 
ön ve kesin proje ile raporları, yapısal analiz ve tasarım ile çelik 
sistem uygulama projeleri, tüm alt yapı ve drenaj projeleri, 
ihale dosyası ile keşif ve metrajların hazırlanması hizmetleri 
verilmiştir. 

Santral 2014 yılında devreye alınacaktır.
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Endüstri
Prota Mühendislik Kuruluşundan bu yana endüstri tesisleri planlaması konusunda çalışmaktadır. 
Şu ana kadar 100’den fazla tesis projelendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmıştır.  Konu ile ilgili 
referanslarımızdan bazıları aşağıda verilmiştir;

Alçı ve Alçıpan Üretim Tesisleri - Ankara

Ankara’da Tepe Alçıpan A.Ş. tarafından yaptırılan alçıpan 
fabrikası kendi dalında ülkemizin ilk sanayi kuruluşudur. 

Yapının komple proje ve müşavirlik hizmetleri Prota grubu 
tarafından verilmiştir. Bu kapsamda mimari ve betonarme/
çelik taşıyıcı yapı projeleri, tesisat ve elektrik projeleri, makine 
temel projeleri, dinamik analizler ile uygulama proje ve 
detayları, keşif ve metrajlar ile ihale dosyasının hazırlanması 
gibi mühendislik hizmetleri verilmiştir. 

Proje çalışmaları 1987 yılında gerçekleştirilmiş olup toplam 
kapalı alan 26,000 m2’dir.

Un ve Unlu Mamuller Fabrikası

Hollanda’nın Bergen-Op-Zoom kentinde UNO A.Ş. tarafından 
yaptırılan Un ve Unlu Mamuller Fabrikasının komple proje 
hizmeti firmamızca verilmiştir. 

Hollanda’daki en büyük Türk yatırımı olan proje kapsamında; 
mimari, çevre düzenleme, elektrik, mekanik ön ve uygulama 
proje hizmetleri, zemin ıslah ve kazıklı temel projeleri, dinamik 
ve statik analizler, keşif ve metrajlar ile ihale dosyasının 
hazırlanması hizmetleri verilmiştir. 

18,000 m2 kapalı alana sahip tesisin proje çalışmaları 1997 
yılında gerçekleştirilmiştir.
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Alman alçı sistemleri üreticisi Knauf AG tarafından Kocaeli 
Kullar ilçersinde yapılan yatırım, alanında Türkiye’nin en 
büyük kapasiteli fabrikasıdır. Tesisin proje çalışmaları 1999 
yılı sonunda tamamlanmıştır. Tüm branşlarda proje hizmetleri 
firmamız tarafından verilen iş kapsamında; fizibilite, mimari, 
yapısal, elektrik, mekanik, zemin ıslah projesi, çevre düzenleme 
ön ve kesin projeleri ile raporları, yangın, alt yapı ve drenaj 
projeleri, ihale dosyası ile keşif ve metrajların hazırlanması 
hizmetleri verilmiştir. İşin uygulama kontrolu da firmamızca 
yapılmıştır. Tesisin toplam kapalı alanı 29,000 m2’dir.

İlerleyen zamanlarda tesise çimento ve çimento ürünleri 
üretim hattı da eklenmiştir.

Alçı ve Alçıpan Üretim Tesisleri – Ankara

Knauf A.G. tarafından yapılan tesisin proje çalışmalarına 
2009 yılı Kasım ayı ortalarında başlanmış ve 2010 yılında 
tamamlanmıştır. Komple proje hizmeti firmamız tarafından 
verilen iş kapsamında; ön proje ve raporları, kesin proje ve 
raporları, yapısal analiz ve dizayn ile çelik sistem uygulama 
projeleri, tüm alt yapı ve drenaj projeleri, ihale dosyası ile 
keşif ve metrajların hazırlanması hizmetleri verilmiştir. İşin 
uygulama teknik müşavirlik ve kontrolluk hizmetleri de 
firmamızca yapılmıştır.

Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası - Ankara

Prefi Prefabrik Sanayi A.Ş. firmasının Ankara-Kazan’daki  
tesisinin tüm branşlarda proje hizmetleri firmamız tarafından 
verilmiştir. Çelik makas kullanılmadan gerdirmeli çerçeveler ile 
tasarlanmıştır. 2000 yılında proje çalışmaları gerçekleştirilen 
yapının inşaatı 6 ay sürmüştür. 5,800 m2 kapalı alana sahip 
yapının teknik müşavirlik ve kontrolluk hizmetleri de firmamız 
tarafından yapılmıştır. 

Alçı ve Alçıpan Üretim Tesisleri - Kocaeli
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Alçı Taşı Kırma ve Eleme Tesisleri

Madinsan A.Ş. Tarafından yapılan yatırım 4 Milyon ton/yıl 
kapasitesi ile alanında dünyanın en büyük tesisidir. Tesisin 
proje çalışmaları 2011 yılında yapılmış ve tesis 2013 yılında 
işletmeye alınmıştır.  

Ankara Bala’da yer alan Tesisin tüm proje ve inşaat yönetimi 
hizmetleri firmamız tarafından verilmiştir.

Meyve Suyu Konsantresi Fabrikası - Adana

Limkon Konsatre Yiyecek Üretim Sanayi A.Ş. tarafından 
yaoptırılan tesis Adana sanayi bölgesinde yer almaktadır. 
Toplam inşaat alanı 32,000 m2‘dir. 

Tüm mimari ve mühendislik hizmetleri 2007 yılı ortalarında 
tamamlanmıştır. Yapısal sistem prefabrik beton kolonlar 
ve asma çelik kablolardan oluşmuştur. Proje kapsamında; 
Mimari, yapısal, mekanik ve elektrik mühendisliği kesin ve 
uygulama, Peyzaj ve çevre düzenleme projeleri, uygulama 
detayları ve ihale dökümanlarının ile keşif-metraj ve teknik 
şartnamelerin hazırlanması, altyapı tesisleri, temel kazık ve 
drenaj projeleri ile detaylı iş planı, proje ve saha kontrollüğü 
hizmetleri verilmiştir.
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Prefabrik Betonarme Yapı Elemanları Fabrikası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından olan İston A.Ş. 
tarafından yapılan yatırım yaklaşık 60,000 m2 büyüklüğünde 
bir arazide 25,000 m2 kapalı alan üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Fabrika da betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının yanısıra 
kentsel elemanlar ve mobilyaların da imal edileceği holler 
yer alnaktadır. Tesiste ayrıca son teknoloji ile donatılmış çok 
büyük kapasiteli bir beton santralı da yer almaktadır.  Tesisin 
proje çalışmaları 2009 yılında tamamlanmıştır.

Çimento Fabrikaları Kapasite Artırımı Projeleri

Limak Çimento Grubu’nun yeni yatırımları ile kapasite artırım 
projeleri belirli bir program dahilinde Prota tarafından 
yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kurtalan, Gaziantep, Urfa, 
Ankara, Trakya, Balıkesir ve Kırklareli fabrikalarında projeler 
geliştirilmiştir. 

Son olarak yapılan çalışmalarla Şanlıurfa Çimento Fabrikasının 
kapasitesi 3. Çimento değirmeninin üretime başlamasıyla 2 
Milyon ton/yıl’a, Trakya Çimento Fabrikasının kapasitesi 1,3 
Milyon ton/yıl’a çıkarılmıştır.




