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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 bu 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 170’den fazla 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.



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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Yapı
İnşaat Mühendisliği Yapı Tasarımı ilk yıllarından bu yana Prota açısından 
en yoğun çalışılan uzmanlık alanlarından birdir. Bugüne kadar çeşitli 
ülkelerde yeralan binlerce yapının yapısal tasarımını gerçekleştirmiş, 
inşaat kontrolluğu ve müşavirlik yapmıştır. Bu yapıların arasında; iş ve 
alışveriş merkezleri, konut yapıları, siteler ve uydu kentler, ofis yapıları, 
okullar ve eğitim yapıları, hastaneler ve sağlık yapıları, otogarlar, ulaşım 
yapıları ve istasyonlar, endüstriyel yapılar, kamu ve devlet yapıları, spor 
sahaları ve merkezleri, rekreasyon yapıları ve sosyal donatılar, yeraltı ve 
yerüstü kapalı garaj yapıları bulunmaktadır.

Prota’nın kazandığı başarının altında mimari, yapısal, mekanik, elektrik, 
altyapı ve çevre düzenlemesi gibi çoklu disiplin birimlerini bünyesinde 
bulundurması ve bu sayede müşterilerine tam-bütünleşik çözümler 
sunabilmesi yatmaktadır.  Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerinin yanı 
sıra yapısal sistem seçimi danışmanlığı görevleri de genelde üstlenilen 
hizmetler arasındadır. 

Projelendirilen ve yönetilen işlerin fizibilite, metraj ve keşifleri ile teknik 
şartnamelerinin hazırlanması ve ihale danışmanlığı da Prota bünyesinde 
yapılmaktadır. Bu hizmetlere ek olarak projelendirilen tesisler için inşaat 
kalite yönetimi ve kontrolluğu hizmetleri de verilmektedir. 

Bu yapıların projelendirilmesinde en ekonomik çözüme ulaşılmasının 
amaçlandığı çalışmalar kapsamında, farklı yapısal sistem çözümlerinin 
uygulaması da gerçekleştirilmektedir. Prefabrik, betonarme, yığma, 
çelik konstrüksiyon, kablolu asma yapılar, kompozit ile ön ve artgermeli 
betonarme sistemler bunlardan bazılarıdır. 

Prota Mühendisleri, uluslararası literatürü ve gelişmeleri yakından takip 
ederek, estetik görünümün yanında ekonomik çözümler üretmek için 
gerekli tüm yenilikçi (innovative) sistem çözümlerini uygulamaktadır. 

Prota, yapısal tasarımda Türk Şartnamelerinin yanısıra ülkelerin yerel 
şartnameleri ile ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa şartnamelerini de 
kullanılmaktadır. Prota, yapı tasarımı ve inşaat malzeme ve yöntemleri 
alanında Türk Standartlarının Avrupa Birliği Normlarına uydurulması 
kapsamında yapılan çalışmalarda aktif rol oynamakta ve çalışma 
gruplarında yer almaktadır. Prota’nın yapısal tasarım alanındaki 
çalışmalarından bazılarını ilerleyen sayfalarda sunuyoruz.
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Radyo, Tv, Haber Prodüksiyon Merkezi - İzmir

Mimar Özhan Sökmen tarafından tasarlanan yapı, Ankara stüdyolarından sonra ülkemizin en büyük 
prodüksiyon merkezidir. Alman ZDF televizyonunun danışmanlığında yürütülmüş olan proje çerçevesinde 
çelik iç kabuk projeleri, betonarme kaset ve kutu sistem ile plak sistemler, akustik sistemleri, sahne 
tekniği sistemleri, hareketli seyirci tribünleri, vb. çözümlenmiş, iç ve dış kabuklar arasındaki yayların 
dinamik hesapları yapılarak tasarlanmıştır. Proje ve müşavirlik çalışmaları 1987-94 yılları arasında 
yürütülmüş olup toplam kapalı alan 62,000 m2’dir.

SGK Genel Müdürlük Binası – Ankara 

Mimarlar Merih Karaaslan ve Mürşit Günday tarafından tasarlanan 
binanın proje çalışmaları 1992-93 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 
Yapının inşaat alanı yaklaşık 44,000 m2’dir. Yapı 2001 yılında yeni 
deprem yönetmeliğine göre tekrar projelendirilmiştir. Proje 
çalışmaları kapsamında çelik ve betonarme yapısal proje, keşif ve 
metrajlar ile ihale dosyası hazırlanması hizmetleri verilmiştir. 

Gubkina Konutları - Moskova, Rusya Federasyonu 

EMT A.Ş. tarafından Moskova’nın en işlek iş ve konut bölgelerinden birisi olan Lenin Bulvarı üzerinde  
yapılan yapı 16, 27 ve 10 katlı üç bloktan oluşmaktadır. Mimari avan projesi Moskova Proje Enstitüsü 
tarafından planlanan yapının mimari proje müşavirliği ile yapısal uygulama projeleri ve teknik 
müşavirliği firmamız tarafından gerçekleştir. Yapı toplam 30,000 m2 inşaat alanına sahip olup 1994 
yılında projelendirilmiştir.

ODTÜ Eğitim Vakfı Özel Lisesi - Ankara

Mimar Semra Teber tarafından 
tasarlanan konferans merkezi ve 
atelye yapısının çelik ve betonarme 
taşıyıcı sistem projeleri ve teknik 
müşavirlik hizmetleri firmamızca 
yapılmıştır. Proje çalışmaları 1997 
yılında gerçekleştirilmiştir. Yapının kapalı inşaat alanı yaklaşık 10,000 m2’dir.

Gençlerbirliği Spor Tesisleri

Proje hizmetleri firmamız tarafından gerçekleştirilen yapının proje 
çalışmaları 1998 yılında tamamlanmıştır. 

Proje çalışmaları kapsamında; Mimari, statik, elektrik ve tesisat proje 
hizmetleri, Keşif ve metrajların hazırlanması, İhale dökümanlarının 
hazırlanması, İnşaat kontrolluğu ve planlaması ile teknik müşavirlik 
hizmetleri verilmiştir.
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75. Yıl Huzur ve Bakımevi – Ankara

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. tarafından yapımı üstlenilen 
bina 2000 yılında projelendirilmiştir. Prota, projede inşaat 
mühendisliği proje hizmetleri ve teknik müşavir / kontrol 
sıfatı ile yer almıştır. Yapının toplam inşaat alanı 34,000 
m2‘dir.

Ted Yumrubel Yerleşkesi - Ankara

Mimarlar Semra-Özcan Uygur tarafından tasarlanan 
kampus Ankara Gölbaşı Yumrubel mevkiinde yer 
almaktadır. 2000 yılında başlayan proje çalışmaları 2001 
yılında tamamlanmıştır. 6,000 öğrenci kapasiteli anaokulu, 
ilköğretim okulu ve lise eğitimi verecek olan kampus 41 
bloktan oluşmaktadır. Kampus bünyesinde 1,500 seyirci 
kapasiteli tiyatro yapısı ve çalışma salonlarından oluşan 
kültür merkezi,  2,500 kişilik spor salonu,  3 adet seyircisiz 
spor salonu ile açık spor sahaları, kapalı ve açık yüzme 
havuzları ve stadyumdan oluşan spor kompleksi, amfiler, 
laboratuvarlar, öğrenci sosyal birimleri, idare binası, 
teshin merkezi ve lojmanlar yer almaktadır. 

136,000 m2 büyüklüğünde bir alana kurulu olan kampusun 
toplam inşaat alanı yaklaşık 130,000 m2’dir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yatırımlar ve Tesisler Daire 
Başkanlığı tarafından yürütülen Eğitime Fiziksel katkı 
projesi kapsamında 1. Bölge inşaatlarının proje ve teknik 
müşavirlik / kontrolluk işleri UBM-PROTA ortak girişimi 
tarafından üstlenilmiştir. İşin kapsamında yaklaşık 350,000 
m2 inşaat alanına haiz 41 eğitim kampusunun mimari 
ve mühendislik proje hizmetleri verilmiştir. Yaklaşık 
105,000 m2 toplam inşaat alanına sahip okul, atelye, yurt, 
yemekhane, kapalı spor salonu, halk eğitim merkezi 24 
adet tip ve özgün proje çeşitli deprem ve iklim bölgesine 
göre hazırlanmıştır. Proje kapsamında; ön ve uygulama/
detay projeleri keşif ve metrajlar, şartnameler ile ihale 
dosyasının hazırlanması, altyapı projeleri ve jeolojik 
etüdlerin yapılması, vb. işler üstlenilmiştir. İnşaatların 
tamamı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak geçici 
kabulleri yapılmıştır.

T.C. MEB Eğitime Katkı (Efikap) Projesi 1. Bölge Okul İnşaatları Proje ve 
Müşavirlik Hizmetleri
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Belyaeva Konut ve İşyeri Kompleksi  – Moskova, Rusya Federasyonu

Moskova’nın yeni gelişen Belyaeva bölgesinde inşa edilen kompleks bünyesinde çeşitli büyüklükte 
konutlar, banka, market, işyerleri ve dükkanlar yer almaktadır. Kompleksin toplam inşaat alanı 130,000 
m2 civarındadır. Proje çalışmaları 2002-2003 yıllarında gerçekleştirilmiştir.

ODTÜ Özel Yurt Binası - Ankara

Sonmak A.Ş. tarafından yaptırılarak ODTÜ’ye 
bağışlanan yurt binalarının proje çalışmaları 2001 
yılında yapılmıştır. Her biri yaklaşık 10,300 m2 inşaat 
alanına sahip olan 600 öğrenci kapasiteli yurt binasının 
tüm branşlarda proje hizmetleri firmamız tarafından 
verilmiştir. 

Leninsky Prospect 123-125 Ofis Kompleksi – Moskova, Rusya Federasyonu

Kompleks, Moskovanın en hızlı gelişen caddesinde 
konumlanmıştır. Yapısal tasarım ve analiz çalışmaları 
2003’te yapılmıştır. Toplam inşaat alanı 107,000 
m2’dir. Kompleks farklı yükseklikte 8 bloktan meydana 
gelmektedir. En yüksek blok 32 katlı olup, 114 m 
yüksekliğindedir. Proje kapsamında; B/A yapısal tasarım 
ve hesap raporları, uygulama projeleri, keşif ve metraj 
hazırlanması hizmetleri verilmiştir. 

Leninsky Prospect 131-135 Apartman ve Ofis Binası - Moskova, Rusya

Yapısal tasarım ve analiz çalışmaları 2004’te yapılmıştır. Toplam inşaat alanı 128,000 m2’dir. Kompleks 
farklı yükseklikte 8 bloktan meydana gelmektedir. En yüksek blok 35 katlı olup, 118 m yüksekliğindedir. 
Proje kapsamında; B/A yapısal tasarım ve hesap raporları, uygulama projeleri, keşif ve metraj 
hazırlanması hizmetleri verilmiştir. 

Dobrinissky Lüks Apartmanları- Moskova, Rusya Federasyonu

Yatırımcı Glav UPDK tarafından inşaat işleri EMT İnşaat A.Ş.’ne verilen proje Moskova’nın Dobrininsky 
bölgesinde yapılmıştır. 2004 yılında proje hizmetleri tamamlanmıştır. Toplam inşaat alanı 62,000 m2 
olan yapılardan en uzun blok 18 katlı ve 60 m. yüksekliğindedir. Proje kapsamında; B/A tasarım ve 
uygulama projeleri ve raporları, yapısal analizler, keşif ve metraj hazırlanması işleri yapılmıştır.

Konut Kompleksi  - Tyumen, Rusya

Proje alanı, Tyumen kentinin yeni gelişen en prestijli bölgesinde yer almaktadır. Kompleks toplam dokuz 
bloktan oluşmaktadır. Proje çalışmaları, Prota tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Kompleksin toplam 
inşaat alanı 66,879 m2’dir. 
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Cer Atölyeleri / Çağdaş Sanatlar Müzesi - Ankara 

Mimarlar Semra-Özcan Uygur tarafından T.C. Kültür Bakanlığı için tasarlanan proje, Atatürk Kültür 
Merkezi alanında yer alan tarihi Cer Atölyelerinin restore edilerek Çağdaş Sanatlar Galerisi haline 
dönüştürülmesini hedeflemektedir. Firmamız proje kapsamında yeni yapı ve güçlendirme projelerinin 
hazırlanması ve teknik müşavirlik hizmetlerini yürütmüştür. Yaklaşık 11,000 m2 inşaat alanına sahip 
olan yapı eski ve yeni yapı olarak iki bölümden oluşmaktadır. Proje çalışmaları 2001 yılında yapılan 
yapının inşaatı halen sürmektedir.

AKM CSO Konser Salonu

T.C. Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan kompleksin yüklenicisi Çağdan 
İnşaat A.Ş.’dir. Türkiye’nin en büyük konser salonu olarak planlanan 
salonun tasarımı mimarlar Semra-Özcan Uygur’a aittir. 

Kompleks dahilinde 2200 ve 1000 kişilik iki salon, çalışma salonları, 
atelyeler, eğitim salonları, büyük bir fuaye ve sergi salonları, 500 araçlık 
bir kapalı otopark, kafeterya, ofis blokları yer almaktadır. 8 bloktan oluşan 
kompleksin toplam inşaat alanı 65,000 m2’dir. 

Yumurta ve küre formundaki salonların kabuk sistemlerinde kalıp olarak 
Türkiye’de ilk kez şişirme sistem kullanılmıştır. Sistem ile ilgili tüm çözümler 
Prota tarafından yapılmıştır.

Proje çalışmaları 1996 yılında başlamış ve 2001 yılında tammalanmıştır.

Narodnaya Konut Kompleksi- St. Petersburg, Rusya Federasyonu

Renaissance İnşaat tarafından St. Petersburg’un en prestijli bölgesi olan 
Norodnaya da yapılmıştır. Yapısal proje hizmetleri 2004 yılında verilmiştir. 
Farklı yüksekliklerde 3 ayrı bloktan oluşan kompleksin projeleri kapsamında 
B/A Tasarım ve Uygulama Projeleri ve Raporları, yapısal analizler, keşif ve 
metraj hazırlanması işleri yapılmıştır. Toplam inşaat alanı 35,000 m2’dir.

Mega Alışveriş Merkezi – Nizhniy Novgorod, Rusya

Kompleks Nizhniy Novgorod kentinde yapılmıştır. Bina, sürekli ve kazıklı 
temeller, prekast kolon ve döşemeler, yerinde dökme B.A. kolonlar, 
kirişler ve döşemeler çelik çatı yapısı gibi farklı tekniklerle inşa edilmiştir. 
Proje 2005 yılında başlayıp 2006 da tamamlanmıştır. Toplam inşaat alanı 
288,000 m2’dir. Tüm yapısal projelendirme Rus SNIP ve Eurocode uyarınca 
yapılmıştır.
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Mega Dybenko Alışveriş Merkezi – St. Petersburg, Rusya

Bina iki katlı olup, biri araç park yeri diğeri de alışveriş merkezidir. Bina, sürekli ve kazıklı temeller, 
prekast kolon ve döşemeler, yerinde dökme B/A kolonlar, kirişler ve döşemeler çelik çatı yapısı gibi 
farklı tekniklerle inşa edilmiştir. Proje çalışmaları Prota tarafından yerine getirilmiştir. İş 2006 yılında 
tamamlanmıştır. Toplam inşaat alanı 292,000 m2’dir. 

Mega Belaya Dacha Alışveriş Merkezi – Moskova, Rusya

Bina üç katlı olup, bir kat otopark amaçlı diğer katlar alışveriş merkezi 
olarak planlanmıştır. Bina, sürekli ve kazıklı temeller, prekast kolon ve 
döşemeler, yerinde dökme B.A. kolonlar, kirişler ve döşemeler çelik 
çatı yapısı gibi farklı tekniklerle inşa edilmiştir. Proje çalışmaları Prota 
tarafından 2006-2007 yıllarında yapılmıştır. Proje kapsamında yeni çelik 
boru yaya köprüleri tasarlanmıştır. Toplam inşaat alan 315,000 m2’dir. 
Tüm yapısal projeler Rus SNIP ve Eurocode’a göre yapılmıştır. 

Erzurum Sağlık Kampusu

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından VARYAP firmasına ihale edilen Erzurum 
Sağlık Kampusu 800 yataklı olarak planlanmıştır. 

Projenin mimari tasarımı Mimarlar Gamze – Fatih Aymaz tarafından 
yapılmıştır.

En yükseği 13 katlı 9 bloktan oluşan yaklaşık 190,000 m2 inşaat alanına 
sahip olan proje, sismik izolatör kullanılarak tasarlanmıştır.  Sismik 
izolatör kullanılarak tasarlanan dünyanın en büyük hastane yapısıdır. Proje çalışmaları 2011 yılında 
yapılmıştır.

Altınoran Rezidans ve Yaşam merkezi – Ankara

Ankara Oran’da yer alan kompleks Türkiye’nin en büyük temalı projesidir.  Proje, konut alanları ve ofis 
birimlerinden oluşmaktadır. 

Ortasında büyük bir havuzu olan proje, en yükseği 15 katlı olan 37 konut bloğu ile 42 katlı iki ofis 
bloğundan ve sosyal tesislerden oluşmaktadır. Prota, P2 parsel olarak adlandırılan toplam inşaat alanı 
550,000 m2 civarındaki kısmın yapısal projelerini yapmıştır. Bu kısımda yaklaşık 1750 konut birimi ve 
260 ticari birim ile sosyal tesisler ve kapalı otopark yapıları yer almaktadır. 
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Pulkovo Havalimanı Terminal Binası – St. Petersburg, Rusya Federasyonu

Toplam 96,400 m²’lik bir alanda yapılacak olan Pulkovo yeni terminal binası ile 11,600 m²’lik bir 
alışveriş merkezi, 200 yataklı 4 yıldızlı bir otel ve iş merkezi, çok katlı otopark, ulaşım yolları, yolcu ve 
kargo apronları ile altyapı işlerini kapsamaktadır. Mimari tasarımı İngiliz mimar Nicholas Grimshaw 
tarafından yapılmıştır. Yapımı İçtaş tarafından üstlenilen yeni terminalin 2014 yılında hizmete açılması 
planlanmaktadır.  

Prota 2012 yılında proje yapısal tasarım ve inşaat yapım müşavirliği hizmetleri vermiştir.

İncek Loft – Ankara

Ankara İncek’de Akfen İnşaat tarafından yapılan rezidans ve işyeri kompleksinin mimari proje çalışmaları 
Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yürütülmüştür. Proje konut alanları, alışveriş ve ofis birimlerinden 
oluşmaktadır. 

Yaklaşık 110,000 m2 alanda 270,000 m2 toplam inşaat alanına sahip olan 
yatırımın yapısal ve geoteknik projeleri Prota tarafından yürütülmüştür. 
Proje kapsamında 900 civarında konut ve 50 civarında ticari birim 
yapılmaktadır. Proje en yükseği 32 katlı olan 35 bloktan oluşmaktadır. 
Projenin yer aldığı arazinin doğal kaya formasyonundan dolayı kaya 
mekaniği ve geoteknik çalışmalar önem kazanmıştır. Proje çalışmaları 
2012-13 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 

200 Yataklı KVC ve 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi - Van

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Yıldızlar Grup’a ihale edilen proje kapsamında Van’da 200 Yataklı KVC ve 
300 Yataklı Kadın Doğum, Çocuk Devlet Hastanesi yapılmaktadır. Projenin mimari tasarımı Mimar Selda 
Gümüşdoğrayan tarafından yapılmıştır. 5 katlı 3 bloktan oluşan yaklaşık 110,000 m2 inşaat alanına sahip 
olan proje, sismik izolatör kullanılarak tasarlanmıştır.  Proje çalışmaları 2013 yılında yapılmıştır.
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Yüksek Yapılar
Prota’nın en deneyimli olduğu konulardan biri de yüksek yapı tasarımıdır. Gerek sahip olduğu deneyimli 
mühendis kadrosu, gerekse de kendi geliştirdiği ve/veya kütüphanesindeki inşaat mühendisliği 
yazılımlarının çeşitliliği sayesinde bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok yüksek yapı projesi 
gerçekleştirmiştir.

Prota’nın bu konudaki çalışmaları genel olarak inşaat mühendisliği ve sistem seçimi danışmanlığı üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Projelendirilen ve yönetilen tüm işlerin fizibilite çalışmaları, metraj ve keşifleri, 
teknik şartnameleri ve ihale danışmanlığı hizmetleri Prota bünyesinde yapılmaktadır.  

Prota Mühendisleri, uluslararası literatürü ve gelişmeleri takip ederek, estetik görünümün yanında en 
ekonomik çözümlere ulaşabilmek için gerekli tüm yenilikçi sistem çözümlerini uygulamaktadır. 

Bu yapılar yoğun bir yerleşim merkezinde ve göreceli olarak zayıf zemin şartlarında olduğu durumlarda, 
çelik ve yerinde-dökme kazıkların kolon olarak kullanıldığı “Top-down” yöntemi uygulanarak tasarlandığı 
projeler de gerçekleştirerek bu konudaki uzmanlığını da pekiştirmiştir. Bu yöntem ile çevredeki binaların 
güvenliği çok daha düşük maliyetlerle sağlanabilmiştir. Yüksek yapıların hesabında tüp ve kamçılanma 
etkilerinin de göz önüne alındığı doğrusal-elastik ve elastik olmayan zaman ve frekans tanım alanında 
analiz yöntemleri kullanılarak yapısal elemanlarda daha ekonomik tasarımlar elde edilebilmektedir.  

Aşağıda yüksek yapı referanslarımızdan bazıları yer almaktadır.

Defterdarlık Hizmet Binası - Mersin 

Mimarlar Semra-Özcan Uygur tarafından tasarlanan yapı 
Emek İnşaat A.Ş. tarafından inşa edilmiştir. Mersin’in ikinci 
yüksek yapısı olan Defterdarlık binası 28 katlı olup, 87 m 
yüksekliktedir. Yapı bir dış betonarme kabuk ile orta çekirdek 
tarafından taşınmaktadır (kutu içinde kutu). Yapısal proje 
çalışmaları 1994 yılında tamamlanmış olup kapalı alanı 28,000 
m2’dir.

Yugo - Zapadny No:137 Konut Kompleksi – Moskova, Rusya Federasyonu

EMT A.Ş. tarafından Moskova’nın Yugo-Zapadny bölgesinde yapılan bina 28 katlı 4 bloktan oluşmaktadır. 
Proje kapsamında yapının mimari proje müşavirliği, taşıyıcı sistem uygulama projeleri ve teknik 
müşavirlik / kontrolluk hizmetleri ile altyapı projelerinin tasarımı hizmetleri yapılmıştır. Proje çalışmaları 
1995 yılında tamamlanmış olup inşaat işleri yaklaşık 2 yıl sürmüştür. Yapının toplam inşaat alanı yaklaşık 
40,000 m2’dir.



15Endüstriyel Tesisler

Portakal Çiçeği Rezidans - Ankara 

Mimar Semra Teber tarafından tasarlanan yapı Portakal Çiçeği A.Ş. 
tarafından inşa edilmiştir. Tamamı rezidans olarak planlanmıştır. 43 
katlı yapı anten kısmı hariç 142 m yükseklikte olup çatısı hariç tamamı 
B/A sistem ile çözülmüştür. Çelik konstrüksiyon anten ile yapı 161 m 
yüksekliğe ulaşmaktadır.

Bina inşa edildiği zaman Ankara’nın en yüksek yapısı idi.

36,000 m2 toplam inşaat alanına sahip Yapının proje çalışmaları 2005-
06 yıllarında yapılmıştır. Prota iş kapsamında yapısal tasarım ön ve 
uygulama projeleri ile detay tasarım projelerini yürütmüştür.

Altınkoza Rezidans – Ankara

Mimarlar Nami-Yeşim Hatırlı tarafından tasarlanan yapının Koza grubu 
tarafından inşa edilmektedir. Ankara, Dikmen vadisinin uç bölgesinde 
yapılan bina 57 katlı olup toplam yüksekliği 235 m’dir. 

Yeraltında bulunan otopark katlarının dışındaki tüm katları rezidans 
olarak planlanmıştır. 

Yapının tamamı B/A karkas olarak planlanmıştır. Prota proje kapsamında 
yapısal analiz ve dizayn, rüzgar ve deprem hesapları, dinamik analizler 
ve uygulama projelerini üstlenmiştir.

Proje çalışmaları 2012-13 yıllarında yapılmıştır.

Gorkogo Park Complex – Kiev, Ukrayna

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in en büyük yaşam 
kompleksi olarak planlanmıştır. Yaklaşık 600,000 
m2 inşaat alanına sahip olan Kompleks bünyesinde 
4 adet rezidans yapısı, 2 adet ofis kulesi, Alışveriş 
merkezi ve 6 katlı yeraltı garajı bulunmaktadır. İş 
kulelerinden birisi 46, diğeri 41 katlıdır. Kulelerden 
yüksek olanı 167 m’dir.

Prota proje kapsamında geoteknik ve tüm bloklarda 
yapısal analiz ve ön proje çalışmalarını yürütmüştür. 
Ancak uygulama projesi safhasına geçilemeden 
global kriz nedeniyle inşaat durdurulmuştur.

Proje çalışmaları 2008 yılında yapılmıştır




