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Prota, 1985 yılında kurulduğunda mühendislik hayatına bina 
tasarımı ile başlamış, kısa sürede yenilikçi ve özgün tasarım an-
layışı ile yüksek katlı binalar, endüstriyel yapılar, sağlık yapıları, 
önemli kamu binaları, alışveriş merkezleri, spor tesisleri ve tarihi 
yapıların tasarımında uzman bir kuruluş haline gelmiştir. 

Kuruluşundan bugüne geçen sürede hizmet ve faaliyet alan-
larını genişletmiş ve bina tasarımı, ulaşım mühendisliği, altya-
pı, kentsel tasarım ve bölge planlama, deprem mühendisliği, 
araştırma-geliştirme faaliyetleri, proje yönetimi, tasarım ve 
yapım denetimi, kalite ve sözleşme yönetimi uzmanlıklarını da 
içine alan birçok mimarlık, mühendislik ve danışmanlık alanında 
200’den fazla uzmandan oluşan teknik kadrosu ile dünyanın 
birçok ülkesinde önemli projelere imza atmıştır.

Yenilikçi yaklaşımlarıyla bugün, ülkemizin lider mühendislik ve 
müşavirlik şirketlerinden biri olan Prota’nın başarısının altında 
35 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikiminin yanında, farklı disiplin-
leri bünyesinde bulunduran yapısı ile işverenlerine çok disiplinli 
projelerde bütüncül ve yenilikçi çözümler sunabilme becerisi 
yatmaktadır.

Konusunun uzmanı 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 
uygulamaktadırlar.

1985’DEN 
BUGÜNE...
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PROTA 
İLKELERİ
Kuruluşundan bugüne kadar mühendislik ve mü-
şavirlik sektöründe araştırmacı kimliği ile daima 
“öncü” olarak yola devam eden Prota, geçmiş-
ten gelen bilgi birikimi ve sektörel deneyiminin 
doğal sonucu olarak oluşturduğu “Çalışma Po-
litikalarını”, ekip çalışması ruhu içinde, ilişkilerde 
dürüst ve samimi, görevde ilkeli ve sorumlu bir 
yaklaşım benimseyerek uygulamaktadır. 

Prota geçmişinden aldığı güç ile toplumsal so-
rumluluğunu en üst düzeyde tutarak, daha güçlü 
bir gelecek için sağlam adımlarla yola devam et-
mektedir. Bu vizyona ulaşmak için Prota, müşa-
virlik sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde 
etkin, en güncel teknolojileri kullanan ve en üst 
düzeyde işveren memnuniyetini sağlayan kaliteli 
hizmet üretme gayreti içindedir. FIDIC, EFCA ve 
Türk MMMB üyesi olarak Prota, FIDIC Etik de-
ğerleriyle uyumlu bir çalışma politikası izlemekle 
yükümlü olduğunun da bilincindedir.

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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Prota geçmişinden aldığı güç ile 
toplumsal sorumluluğunu en üst 
düzeyde tutarak, daha güçlü bir 

gelecek için sağlam adımlarla yola 
devam etmektedir.
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NEDEN 
PROTA?

Prota Mühendisleri ve Mimarları bugüne 
kadar 30’dan fazla ülkede 30 Milyon m²’den 
fazla inşaat alanına sahip yapı ve tesis 
tasarlamışlardır.

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

Yenilikçilik ve dürüstlüğü teşvik eden yönetim 
politikasının gereği olan sürekli eğitim, Prota’nın 
vazgeçilemez ilkelerinin başında gelir.

Prefabrik, betonarme, yığma, çelik, kablolu 
asma sistemler, kompozit, ön ve/veya art 
germeli betonarme sistemler, çadır ve şişme 
yapı sistemleri yapı ve tesislerde uyguladığımız 
taşıyıcı sistem tiplerinin bazılarına örnektir. 

Projelendirilen ve yönetilen tüm işlerin 
fizibilite, metraj ve keşifleri ile teknik ve 
ihale şartnamelerinin hazırlığı ve ihale süreç 
danışmanlığı işleri de Prota bünyesinde 
yapılmaktadır. Yaygın olarak, gerek proje 
gerekse inşaat kalite yönetimi ve denetimi 
için müşavirlik hizmetleri de tarafımızdan 
verilmektedir. 

Prota mühendisleri ve mimarları, uluslararası 
literatürü ve gelişmeleri yakından takip ederek, 
estetik görünümün yanında ekonomik çözümler 
üretmek için gerekli tüm yenilikçi sistem 
çözümlerini uygulamaktadır.
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Yenilikçilik ve dürüstlüğü teşvik eden 
yönetim politikasının gereği olan 

sürekli eğitim, Prota’nın vazgeçilemez 
ilkelerinin başında gelir.
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PROTA 
HİZMETLERİ

Prota olarak mimari, yapısal, mekanik, elektrik, 
altyapı, planlama ve çevre düzenleme gibi çoklu 
disiplin birimlerini bünyemizde bulundurarak, 
müşterilerimize bütünleşik çözümler sunabilme 
prensibi ile hareket ederiz. 
Prota Mühendislik ulaşım sektörü özelinde; ulaşım 
yapı ve sistemleri, raylı sistemler, depolama ve 
endüstriyel yapılar, üstyapı ve yüksek yapılar, altyapı 
sistemleri, yeraltı yapıları, istinat yapıları, deprem 
mühendisliği, tarihi eserler, fizibilite, ulaşım, trafik, 
güzergâh etüt ve araştırmaları ile imar, peyzaj ve 
kentsel planlama çalışmaları konularında aşağıdaki 
hizmetleri vermektedir:

İhale Öncesi 
• Teknik ve Mali Fizibilite Çalışmaları
• 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
• Teknik Müşavirlik 
• İhale Dosyası ve Teknik Şartnameler Hazırlığı

Satın Alma Süreci 
• İhale Aşaması Teknik Desteği 
• İhale Değerlendirme ve Sözleşme Desteği
• Uygunluk Etütleri ve Araştırma Çalışmaları

Yapım Süreci 
• İnşaat ve Proje Yönetimi 
• Süpervizyon, Kontrollük ve Teknik Müşavirlik 
• İşletmeye Alma Danışmanlığı 
• Teknik Eğitim Hizmetleri 
• İşletme Danışmanlığı
• Kabul İşleri Müşavirliği
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YAPI

İnşaat Mühendisliği Yapı Tasarımı ilk yıllarından 
bu yana Prota açısından en yoğun çalışılan 
uzmanlık alanlarından birdir. Bugüne kadar 
çeşitli ülkelerde yer alan 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 yer üstü 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 
yanı sıra 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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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından VARYAP firmasına 
ihale edilen Erzurum Sağlık Kampüsü 800 yataklıdır. 
Projenin mimari tasarımı Aymaz Mimarlık tarafından 
yapılmıştır. En yükseği 13 katlı 9 bloktan oluşan 
yaklaşık 201.500 m2 inşaat alanına sahip olan proje, 
sismik izolatör kullanılarak tasarlanmıştır. Proje 
çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler ise şunlardır:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Sismik İzolasyon Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri

Erzurum Sağlık Kampüsü
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Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 

Yıldızlar Grup tarafından inşa edilen 500 Yataklı 
Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin inşaat 
mühendisliği projeleri Prota tarafından hazırlanmıştır. 
Toplam 5 bloktan oluşan hastane 110.500 m2 inşaat 
alanına sahiptir.
 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler ise şunlardır:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Sismik İzolasyon Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri
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Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından 
yürütülen ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından 
finanse edilen Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma 
Hastanesi, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve 
Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında 
ihale edilmiştir. 112.440 m2 toplam inşaat alanına 
ve 750 yatak kapasitesine sahip olan hastane, 16 
orta ve alçak yükseklikte bitişik bloklar ile bir otopark 
bloğundan oluşmaktadır.
 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler ise şunlardır:
• Tüm Yapıların Deprem Performansının Tespiti
• Tüm Yapıların Güçlendirme Projelerinin   
   Hazırlanması
• Sismik İzolasyon Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri
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Toplam kapalı alanı 41.000 m² olan 250 Yataklı 
Erzincan Merkez Devlet Hastanesi’nin inşaat 
mühendisliği projeleri Prota tarafından hazırlanmıştır. 
Hastanenin mimari tasarımı Koçak Mimarlık tarafından 
yapılmıştır. 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan hizmetler 
ise şunlardır:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Sismik İzolasyon Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri

Erzincan Merkez Devlet Hastanesi
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Çanakkale Biga Devlet Hastanesi

Toplam kapalı alanı 25.000 m² olan 125 Yataklı 
Çanakkale Biga Devlet Hastanesi’nin inşaat 
mühendisliği projeleri Prota tarafından hazırlanmıştır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Tüm Yapıların Betonarme Yapısal Tasarım   
   Hizmetleri
• Sismik İzolasyon Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi

Toplam kapalı alanı 48.000 m² olan 150 Yataklı Bursa 
Gemlik Devlet Hastanesi’nin inşaat mühendisliği 
projeleri Prota tarafından hazırlanmıştır. Hastanenin 
mimari tasarımı MBY Mimarlık tarafından yapılmıştır. 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler ise şunlardır:
• Yapısal Tasarım
• Sismik İzolasyon Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri
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CerModern

Uygur Mimarlık tarafından T.C. Kültür Bakanlığı 
için tasarlanan proje, Ankara Atatürk Kültür 
Merkezi alanında yer almaktadır. Proje çalışmaları 
kapsamında tarihi Cer Atölyeleri restore edilip, 
Çağdaş Sanatlar Galerisi haline dönüştürülmüştür. 
Yaklaşık 11.000 m2 inşaat alanına sahip olan yapı 
eski ve yeni yapı olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapıların Deprem Performansının Tespiti
• Güçlendirme Projelerinin Yapılması
• Teknik Müşavirlik Hizmetleri
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ODTÜ Bilgi ve Teknoloji Müzesi

Harbiye Askeri Müzesi

3.500 m2 kapalı alana sahip ODTÜ Bilim ve Teknoloji 
Müzesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
2005 yılında kurulmuştur. Müze’de modern 
teknolojik araçlar ve Türkiye’nin teknoloji geçmişi 
sunulmaktadır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Mimari Tasarım
• Altyapı Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri

Savunma Bakanlığı tarafından yaptırılan Askerî 
Müze, İstanbul’un Harbiye semtinde 54.000 m² 
büyüklüğünde bir alan üzerinde inşa edilmiştir. 
Prota, geniş bir koleksiyona sahip olan bu müzenin 
yenileme çalışmaları kapsamında güçlendirme 
projelerini gerçekleştirmiştir. Proje çalışmaları, 1998 
yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapının Deprem Performansının Tespiti
• Yapının Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri
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Atatürk Kültür Merkezi CSO Konser Salonu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 
Cumhuriyetin sembolü olan Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nun inşaatına 
1995 yılında başlanmış; ancak maddi imkânsızlıklar 
ile ön görülen sürede bitirilmesi mümkün olamamıştır. 
Yaklaşık 65.000 m2 inşaat alanına sahip yapı, 
2.500 kişilik salon, 1.000 kişilik küçük salon, 1.500 
kişi kapasiteli fuaye, sanatçı çalışma binası, koro 
çalışma ve idare binası ile kapalı garaj yapısından 
oluşmaktadır. Proje çalışmaları 2000 yılında 
tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Tüm Yapıların Betonarme Yapısal Tasarım  
   Hizmetleri
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının   
   Hazırlanması
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İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkeleri

İstanbul Üniversitesi tarafından ihale edilen İstanbul 
Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa projesi, Türkiye’nin 
en büyük sağlık projeleri arasında yer almaktadır. 
Her iki sağlık kampüsüne ait tasarım hizmetleri LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) 
sertifikası hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.
İstanbul’a içinde üniversite hastanesi ve tıp fakültesi 
de bulunan dünya standartlarında iki sağlık 
yerleşkesi kazandıracak olan proje, 2019 yılında 
tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Mimari Tasarım
• Peyzaj Projeleri Tasarımı 
• Elektrik ve Mekanik Mühendislik Tasarımı 
• Metraj ve Maliyet Analizleri 
• Leed Raporlaması
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi tarafından ihale edilen ve 
İstanbul Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 
yaptırılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi kuzey ve 
güney yerleşkeleri, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerine 
bağlı yaklaşık 99.521 m²’lik bir alanda yer almaktadır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Mimari Tasarım
• Peyzaj Projeleri Tasarımı 
• Elektrik ve Mekanik Mühendislik Tasarımı 
• Metraj ve Maliyet Analizleri
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Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi’nin yaklaşık 14.000 m² 
inşaat alanı büyüklüğünde olan Mimarlık Fakültesi 
binasının yapısal tasarım projeleri Prota tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Mimari Tasarım
• Peyzaj Projeleri Tasarımı 
• Metraj ve Maliyet Analizleri 
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının   
   Hazırlanması
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TED Ankara Koleji

TED Ankara Koleji tarafından yaptırılan; Ankara 
Gölbaşı Yumrubel mevkiinde çağdaş bir eğitim 
kampüsü kurmak üzere başlayan proje çalışmaları, 
Prota tarafından 2001 yılında tamamlanmıştır. 
5.500 öğrenci kapasiteli anaokulu, ilköğretim okulu 
ve lise eğitimi verecek olan kampüs 41 bloktan 
oluşmaktadır.
Kampüs bünyesinde 1.500 seyirci kapasiteli tiyatro 
yapısı ve çalışma salonlarından oluşan kültür merkezi 
ve 2500 kişilik spor salonu, 3 adet seyircisiz spor 
salonu ile açık spor sahaları, kapalı ve açık yüzme 
havuzları, stadyumdan oluşan spor kompleksi, 
amfiler, laboratuvarlar, öğrenci sosyal birimleri, idare 
binası, teshir merkezi ve lojmanlar yer almaktadır. 
Kampüsün toplam inşaat alanı yaklaşık 141.000 m² 
büyüklüğündedir.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının   
   Hazırlanması 
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Diyarbakır Futbol Stadyumu

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası

Pilon - Yıldızlar Grup İş Ortaklığı tarafından yaptırılan, 
33.000 seyirci kapasiteli Diyarbakır Futbol Stadyumu, 
2017 yılında hizmete girmiştir. 
Proje kapsamında futbol müsabakalarının yapılacağı 
alanın dışında, kişisel spor salonları, VIP ve canlı 
yayın katları, sporla ilgili mağazalar, çeşitli spor 
aktivitelerinin yapılabileceği salonlar ve kapalı 
otoparklar bulunmaktadır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 
‘Kamuda Yeşil Bina’ uygulamasının ilk örneği Ankara 
Sincan Etimesgut Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 
Hizmet Binası’dır. Binalarda Enerji Verimliliği 
Teşvik Programı kapsamında yapılan inceleme ve 
araştırmalardan sonra, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği 
ile inşa edilen Ankara Sincan Etimesgut Tapu ve 
Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası, Bakanlıkça 
“Örnek Uygulama Binası” olarak seçilmiştir. 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması
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Seka Kağıt Müzesi

Ankara 19 Mayıs Futbol Futbol Stadyumu

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayi kuruluşlarından 
Kocaeli’deki SEKA Kağıt Fabrikası, müzeye 
dönüştürülmüştür. 
Prota tarafından tasarım projeleri tamamlanan Seka 
Kağıt Müzesi yaklaşık 3,5 yıl süren restore çalışmaları 
sonucunda 2016 yılında açılmıştır. Müze, Türkiye’nin 
ilk ve Avrupa’nın en büyük kağıt müzesi olarak tarihe 
geçmiştir.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapının Deprem Performansının Tespiti
• Yapının Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 
20.000 seyirci kapasiteli Ankara 19 Mayıs 
Stadyumu’nun teknik müşavirlik hizmetleri Prota 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Proje kapsamında futbol müsabakalarının 
yapılacağı alanın dışında, kişisel spor salonları, 
canlı yayın katları, sporla ilgili mağazalar, çeşitli 
spor aktivitelerinin yapılabileceği salonlar ve açık 
otoparklar bulunmaktadır.
 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Teknik Müşavirlik Hizmetleri
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının   
   Hazırlanması 
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Mega Belaya Dacha Alışveriş Merkezi

Mega Dybenko Alışveriş Merkezi

Rönesans tarafından Rusya’nın Moskova şehrinde 
inşa edilen Mega Belaya Dacha Alışveriş Merkezi üç 
katlıdır. Toplam inşaat alanı 315.000 m2 olan yapının 
proje çalışmaları 2007 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması

Rönesans tarafından Rusya’nın St. Petersburg 
şehrinde inşa edilen alışveriş merkezi üç katlıdır. 
Toplam inşaat alanı 292.000 m2 olan yapının proje 
çalışmaları 2006 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması
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Mega Ufa Alışveriş Merkezi 

Türk Telekom Merkez Binası 

Rönesans tarafından Rusya’nın Ufa şehrinde inşa 
edilen Mega Ufa Alışveriş Merkezi üç katlıdır. Toplam 
inşaat alanı 161.000 m2 olan yapının proje çalışmaları 
2009 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması

Türk Telekom A.Ş. tarafından yaptırılan İstanbul’da 
bulunan 24 katlı Gayrettepe Türk Telekom binasının 
sismik performans güçlendirme projesi, çelik 
histeretik damper ve enerji sönümleme cihazları 
kullanılarak 2014 yılında yapılmıştır.
Bu projede, çelik destekli 240 tane çelik histeretik 
damper, binanın ön cephesinde yer alan 8 katta 
kullanılmıştır. Türk Telekom İstanbul binası, çelik 
histeretik damper uygulaması ile sismik performansı 
arttırılan Türkiye’deki ilk yapıdır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Tüm Yapıların Deprem Performansının Tespiti
• Tüm Yapıların Güçlendirme Projelerinin  
   Hazırlanması
• Sismik İzolasyon Projelerinin Hazırlanması
• Metraj ve Maliyet Analizleri
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Üsküp Karma Kullanımlı Kompleks

Dakka Büyükelçilik Binası

Limak Grup tarafından yaptırılan Karma Kullanımlı 
Kompleks projesi, Makedonya’nın Üsküp şehrinde 
bulunmaktadır. Toplam 295.000 m² inşaat alanına 
sahip proje, 4 adet otel, konut ve işyeri bloğu, 
alışveriş merkezi, çok katlı otopark binalarından 
oluşmaktadır. Üsküp’ün en önemli ticaret 
merkezlerinden biri olan kompleks, modern mimarisi 
ile ön plana çıkmaktadır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Sistemi Tasarımı
• Geoteknik ve Kazı-iksa Sistemi Tasarımı
• Altyapı Proje Hizmetleri
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması

Bangladeş’in başkenti Dakka’da inşa edilen Dakka 
Büyükelçilik Binası üç katlıdır. Toplam inşaat alanı 
8.000 m2 olan yapının proje çalışmaları 2015 yılında 
tamamlanmıştır. Projenin mimari tasarımı Uygur 
Mimarlık tarafından yapılmıştır.

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması

26 PROTA MÜHENDİSLİK



İstanbul Yeni Havalimanı

İstanbul Yeni havalimanı, İGA Konsorsiyum 
tarafından, DHMİ ile imzalanan sözleşmeye uygun 
olarak yap-işlet-devret modeli ile geliştirilmiştir. 
Dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı 
olarak tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanının, yıllık 
minimum 150 milyon yolcu taşıması hedeflenerek 
tasarlanmıştır.

350’den fazla destinasyona uçuş yapılan İstanbul 
Yeni Havalimanı, geniş uçuş ağı ile hem dünyanın 
en büyük havalimanı hem de en önemli havacılık 
merkezlerinden biridir.
Prota, İstanbul Yeni Havalimanı kapsamında yer 
alan yaklaşık 1.500.000 metrekarelik inşaat alanı 
ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük yolcu 
terminal binasının yapısal tasarımını başarıyla 
gerçekleştirmiştir.
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Kahire Havalimanı Yeni Terminal Binası

St. Petersburg Pulkovo Havalimanı

Mısır’ın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanı olan 
Kahire Havalimanı şehir merkezinden 15 km uzaklıkta 
olup, 37 km²’ lik bir alana sahiptir. Proje, havalimanı 
kapasitesini iki katına çıkaracak ve yılda 7.5 milyon 
yolcuya hizmet verecek şekilde planlanmıştır. 
Yeni yapılacak terminal binası ile birlikte var olan 
terminal binası toplam 170.000 m² inşaat alanına 

sahiptir. Yeni Airbus 380 kapılarına bağlantının da 
bulunacağı Yeni Terminal Binası’nın daha büyük ve 
modern bir görüntüye sahip olması hedeflenmiştir. 
Prota, yenilenecek 35.000 m²’lik Terminal Binası B 
Blok yapısının bütün optimizasyon ve mühendislik 
tasarım hizmetlerini üstlenmiştir.

Prota, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo 
havalimanında tasarım grubunun bir parçası olarak 
yer almıştır. Şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta 
olan Pulkovo Havalimanı, kültürel ve tarihsel merkez 
olarak gelişmekte olan St. Petersburg’a büyük bir 
katkı sağlamıştır. Yıllık 14 milyon yolcu kapasiteli olan 
yapı, Rusya’nın 4. büyük havalimanıdır. 
Havalimanı Terminal’inin, olumsuz hava koşullarına 

rağmen, planlanan tarihten önce işletmeye açılması 
projenin ne kadar başarılı olduğunun başka bir 
kanıtı olarak gösterilmektedir. Proje kapsamında 
Prota tarafından sağlanan mühendislik hizmetleri 
ile 120,000 m²’lik yeni terminal binası, 11,600 m² 
büyüklüğünde bir iş merkezi, 20,000 m²’lik 200 odalı 
4 yıldızlı otel ve 40,000 m² oturum alanında açık ve 
kapalı otopark tasarlanmıştır.

28 PROTA MÜHENDİSLİK



Priştina Uluslararası Havalimanı 

Priştine Uluslararası Havalimanı, Kosova’nın tek 
uluslararası havalimanı olarak Kosova’nın başkenti 
Priştine’nin 15 km güneybatısında bulunmaktadır. 
Priştine Havalimanı’nın tamamlanacak yeni terminal 
binasıyla kapasitesini 4,5 milyon yolcuya çıkartması 
planlanmaktadır. 45,000 m² kapalı alanlı yeni 
terminal binası, kullanım rahatlığına ve Kosova’ 
nın bağımsızlığını simgeleyen etkileyici bir tasarıma 
sahiptir. Terminal yapısı ana yolcu salonunda ferah 

ve göz alıcı bir görünüm sağlamak amacıyla yapısal 
tasarımda geniş açıklıklarda düşey elemanlar 
yerleştirilmiştir. 
Taksi yolu, apron genişlemesi, bağlantı yolları, 
araç parkı ve altyapı yollarının statik projelerinin 
hazırlanmasının yanı sıra bütün optimizasyon 
ve yapısal tasarım hizmetleri Prota tarafından 
sağlanmıştır.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası dünyada 
sismik olarak izole edilmiş zamanının en büyük 
yapısıdır. 2009 yılında hizmete açılan Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na Avrupa Çelik İşi Kongresi tarafından 
Avrupa Çelik Dizayn Ödülü ve Kaliforniya Yapı 
Mühendisleri Birliği tarafından da Yetenek Ödülü 
verilmiştir. 

Bu projede Prota, hem bağımsız tasarım denetimi, 
hem de yapım süresi denetleme görevlerini 
üstlenmiştir. Bağımsız tasarım denetimi sırasında 
verilen hizmetler şunlardır:
• Sismik güvenliğin “Triple Pendulum Seismic   
   Isolation System” ile sağlanması, tasarım yüklerinin   
   kontrol edilmesi, yapısal model değerlendirmesi,    
   bağımsız bilgisayar modellemesi ile analiz    
   sonuçlarının kontrol edilmesi.
• Kazıklı temel sisteminin değerlendirilmesi ve   
   terminal binası geoteknik raporunun hazırlanması.
• Terminal binası için sismik izolasyon sistemi seçimi,   
   ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması ve sismik   
   sistem tekliflerinin değerlendirilmesi, izolatör    
   testlerine müşahit olunması ve yapısal sistem    
   seçimi.
• Yapısal modellerin ve hesapların kontrolü, izolatör   
   sistemlerinin sismik tasarım kontrolü, gömülü beton    
   temel yapıları ile çelik kompozit üstyapı tasarım    
   kontrolü.
• Yeraltı ve yerüstü köprülerinin yapısal model   
   değerlendirmesi, analizlerin kontrolü ve bağımsız    
   bilgisayar modellemesi ile analizlerin kontrolü ve    
   tasarım inceleme raporunun sunumu.
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Sinpaş Altınoran Konutları

Sinpaş GYO tarafından yaptırılan, Sinpaş Altınoran 
Konutları, Türkiye’nin en büyük konut temalı 
projesidir. Proje, konut alanları ve ofis birimlerinden 
oluşmaktadır. En yükseği 15 katlı olan 37 konut 
bloğu ile 149 metre yüksekliğinde 42 katlı iki ofis 
bloğu ve sosyal tesislerden oluşan projenin inşaat 
çalışmaları, 2018 yılında tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması
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ALLSancak Konutları

Emlak Konut tarafından yaptırılan karma kullanımlı 
konut projesinin inşaatı, Pekintaş & Burakcan İş 
Ortaklığı tarafından üstlenilmiştir. Proje, en yükseği 
100,5 metre yüksekliğinde ve 28 katlı 4 adet konut 
binası, otel, havuz kompleksi, sosyal tesis ve kongre 
merkezinden oluşmaktadır.
 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması
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Park Gorkogo Karma Kullanımlı Kompleks

Gorkogo bölgesinin göze çarpan yapılarından bir 
tanesi olan Park Gorkogo, Kiev şehir merkezine 
konumlandırılmıştır. Sadece büyüklüğü değil 
kendisine özgü modern yapısı ve formu ile proje bu 
büyüklükteki ilk çok amaçlı yapı olma özelliğine sahip 
olacaktır. En yükseği 27 katlı 3 adet konut binası ve 
alışveriş merkezinden oluşan, toplam inşaat alanı 
630.000 m² olan yapının proje çalışmaları 2009 
yılında tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Teknik Müşavirlik Hizmetleri
• Mimari Tasarım
• Geoteknik ve Kazı-iksa Sistemi Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması
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Koza Kanyon

ASCE Gayrimenkul İnşaat tarafından yaptırılan 
Koza Kanyon, Ankara’nın Çankaya ilçesinde 
bulunmaktadır. 172,6 metre yüksekliğinde 49 katlı 
konut binasından oluşan proje, yaklaşık 120.000 
m² inşaat alanına sahiptir. Tasarım çalışmaları 2018 
yılında tamamlanmıştır.

 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme ve Çelik Tasarımı
• Teknik Müşavirlik Hizmetleri
• Mimari Tasarım
• Metraj ve Maliyet Analizleri
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İncek Loft Konutları 

Akfen İnşaat tarafından yaptırılan İncek loft Konutları, 
Ankara’nın İncek bölgesinde bulunmaktadır. Toplam 
262.000 m² inşaat alanına sahip proje kapsamında, 
900 civarında konut ve 50 civarında ticari birim 
bulunmaktadır. En yüksek blok 33 katlı ve 115,4 
metre yüksekliğindedir. 

 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması
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Ege Plaza 

Ege Grup tarafından yaptırılan Ege Plaza, Ankara’nın 
Çankaya ilçesinde bulunmaktadır. Toplam 68.000 
m² inşaat alanına sahip proje, kapalı garaj, gösteri 
merkezi ve ofis alanlarıyla 108 metre yüksekliğinde 
toplam 33 kattan oluşmaktadır. Ankara’nın en önemli 
ticaret merkezlerinden biri olan Ege Plaza, modern 
mimarisi ve ofisleriyle ön plana çıkmaktadır.
 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması
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Portakal Çiçeği Rezidans  Mersin Defterdarlık Hizmet Binası 

Portakal Çiçeği Rezidans tarafından yaptırılan ve 
Mimar Semra Teber tarafından tasarlanan yapı, 
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır. 
Toplam 36.000 m²’lik inşaat alanına ve 142 metre 
yüksekliğe sahip 40 katlı yapıdan oluşan projenin 
tasarım çalışmaları 2006 yılında tamamlanmıştır 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması

Emek İnşaat A.Ş. tarafından inşa edilen 
Defterdarlık Hizmet Binası, yaklaşık 30.000 m2 
inşaat alanına sahip 87 metre yüksekliğinde 28 
katlı bir yapıdan oluşmaktadır. 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Teknik Müşavirlik Hizmetleri
• Geoteknik ve Kazı-iksa Sistemi Tasarımı İçin   
   Danışmanlık Hizmetleri
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması
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Leninsky Prospect Konutları 

Green Plaza 

EMT İnşaat tarafından inşa edilen Leninsky 
Prospect Konutları Rusya’nın Moskova şehrinde 
yer almaktadır. Toplam inşaat alanı 200.000 m2 
olan proje, farklı yükseklikte 8 blok, konferans 
salonları, yüzme havuzu ve kapalı otoparklardan 
oluşmaktadır. En yüksek blok 35 katlı ve 118 metre 
yüksekliğindedir.
 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması

Rönesans İnşaat tarafından yaptırılan Green Plaza, 
Rusya’nın Perm şehrinde bulunmaktadır. Toplam 
48.000 m² inşaat alanına sahip proje, kapalı 
garaj, alışveriş merkezi ve 28 katlı ofis binasından 
oluşmaktadır.
 

Proje kapsamında Prota tarafından sağlanan 
hizmetler:
• Yapısal Betonarme Tasarımı
• Teklif Dosyaları ve Yaklaşık Maliyet Raporlarının  
   Hazırlanması
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Ankara
Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No: 27 
06550 Çankaya / Ankara
Tel      : 0312 490 52 25
Faks    : 0312 490 52 42

İstanbul
Barbaros Mah. Sütçüyolu Cad. No: 72/1 
Ataşehir 34746 / İstanbul
Tel      : 0216 428 94 34
Faks    : 0216 326 97 87

AR-GE 
ODTÜ-Teknokent (Teknoloji Geliştirme Bölgesi)
Galyum Binası 1. Kat No: 20
06531 ODTÜ / Ankara
Tel      : 0312 210 17 88
Faks    : 0312 210 17 86

İzmir 
Kazımdirik Mahallesi 372/10 Sokak No: 13
35100 Bornova / İzmir
Tel      : 0232 373 99 75-76
Faks    : 0232 373 99 77

Mersin 
Pirireis Mah. İsmet İnönü Blv.
No: 202/6, Merkez
33110 Yenişehir / Mersin
Tel: 0324 326 11 14

Promim
Güniz Sokak No: 33/14
06700 Kavaklıdere / Ankara
Tel      : 0312 467 05 37
Faks    : 0312 427 72 97
www.promim.com

Polonya
ul. Wspólna 35 lok.12, Sródmiescie,
00-519 Warsaw, Poland
Tel      : +48 221 141 715
Faks    : +48 221 141 712

Eskisehir
Vardar İş Merkezi Kat: 5 No: 40
26010 Eskişehir
Tel    : 0222 231 76 14
Fax   : 0222 231 76 14

Prota Mühendislik
Proje ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Prota Polska
Engineering Design and Consultancy Services Inc.

Prota Bilgisayar
Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Prota Yazılım
Bilişim ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş

PROMİM Çevre Düzenleme
Kentsel Tasarım Ltd. Şti.


