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Pro-GE geçtiğimiz günlerde onuncu yaşını tamamladı. 

İnşaat sektörünün çeşitli kademelerinde 30 yılı aşkın bir deneyimi biriktirmiş olan bir ekip, 2001 yı-
lından başlayarak geçtiğimiz on yılda, yapımcı olarak kazandıkları deneyimlerinin üzerine birçok projenin
yönetimini başarıyla üstlenmiş çağdaş bir proje yönetim kuruluşunu, Pro-GE’yi inşa ettiler. 

Hal böyle olunca, Hasan Barutçu’nun bir sohbet sırasında yarı şaka yarı ciddi ortaya attığı “30+10”
başlığı başta yayıncılarımız olmak üzere kitabı hazırlayan ekipten de destek gördü ve Pro-GE’nin onuncu
yılı nedeniyle hazırlanan bu kitabın adı “30+10” olarak belirlendi.

Bu başlık aynı zamanda, bugün milyon metrekarelerle ifade edilen geniş bir proje yönetim deneyi-
mine sahip Pro-GE’nin, bu başarılı performansını kurucularının yıllar boyu yapımcı ve yatırımcı şirketlerde
elde ettikleri bilgi birikimlerinin Pro-GE şapkası altında sahaya aktarılmasına borçlu olduğuna inancımızın
da bir ifadesi oldu.

Kuşkusuz, yola bir tanıtım kitabı hazırlamak için çıktık. 

Ama çalışmalar ilerledikçe, 40 yılı aşkın bir süredir içinde bulunduğumuz inşaat sektöründe yaşadı-
ğımız bu macerada bize yol arkadaşlığı etmiş kişi ve kuruluşların çokluğunu, birlikte kazanılmış deneyim-
lerin ve anıların yoğunluğunu fark edince zorunlu olarak yer yer bir tanıtım kitabı formatının dışına çıktık. 

Başta işverenlerimiz olmak üzere birçok projeye birlikte imza attığımız dostlarımızdan, bir diğer de-
yişle yol arkadaşlarımız olan tasarımcılar, yükleniciler, akademisyenler, danışmanlar, sanatçılar, işletmeciler
ve çalışanlarımızdan söz etmek istedik. Onların bize olan katkılarına vurgu yapmak, hatta bizler için de
bir gurur kaynağı olan ve onların bizimle birlikte oldukları projelerde kendi dallarında aldıkları ödüllere
yer verme gereğini duyduk.

30+10’da Pro-GE’nin proje yönetimi hizmeti sağladığı son on yılın projelerine ait özet bilgilerin ya-
nında ilk otuz yıla ait, seçilmiş bir grup projenin bilgilerini de sunuyoruz. 

"Pro-GE Kurumsal" başlığı ile ele aldığımız bölümü ise kitabın başında ve sonunda olmak üzere iki
ayrı parça halinde sunmakta yarar gördük. Kitabın başında yer alan birinci bölümde ağırlıklı olarak Pro-
GE’nin kurumsal yapısı ve hizmet alanları ile ilgili bilgiler yer alırken kitabın sonunda yer alan bölümde
Pro-GE’nin hizmet anlayışının ipuçlarına yer vermeye çalıştık.

Saygılarımızla,

Ekim, 2011

30+10 
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Pro-Ge turned ten years old in the past few days. 

A team having accumulated experiences at various levels of the construction sector for over 30 years,
during last ten years starting from 2001, built upon their experiences as contractors, a contemporary project
management institution, Pro-GE that has successfully carried out management of various projects.

So, the name “30+10” that Hasan Barutçu jokingly put forward during a conversation, was supported
particularly by our publisher and the team preparing the book, and the name of this book published
for the 10th anniversary of the Pro-GE was determined as “30+10”.

This name at the same time, has been an expression of our belief that Pro-Ge, now having a wide
experience expressed with millions of square meters today, owes such performance to its founders who
transferred their accumulated knowledge gained at contractor and investor companies over the years,
to the field under Pro-GE cap.

Undoubtedly, we took off to prepare an introductory book.

However, when we noticed during progress of works, the range of individuals and institutions ac-
companied us throughout our 40 years’ adventure in the sector and the intensity of memories and ex-
periences acquired so far, we had to go beyond the format of an introductory book from time to time. 

We needed to mention particularly about our clients; and our friends that we have mutually put
our signatures under many projects, in other words our companions like designers, contractors, acade-
mics, consultants, artists, operators and our employees. Emphasizing on their contributions to ourselves,
we needed to mention about the rewards they achieved in their own fields throughout the projects
they have accompanied us, which we are proud of.

In 30+10, beside summary information regarding projects Pro-Ge provided management services
in the last ten years, we submit a group of selected projects comprising initial thirty years. 

We preferred to present the heading "Pro-GE Kurumsal" in two separate sections, one at the begin-
ning and the other at the end of the book.  While in the first chapter at the beginning of the book there
is information of Pro-GE’s corporate structure and fields of our services, and in the section at the end of
the book we gave some hints of Pro-Ge’s service approach.

Best Regards,

October, 2011

30+10 
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Yapı Sektöründeki Gelişim ve 
Değişimin Yarattığı Bir Olgu 

Proje Yönetimi
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İnşaat sektörü, son yıllarda yönetimi gittikçe güçleşen ve
karmaşıklaşan bir yapıya ulaştı. Küreselleşmenin yarattığı
dünya pazarında, sınır tanımayan sermaye hareketlerinin
destekleyerek hayata geçirdiği büyük projeler, dünyada ve
Türkiye’de sektörün mühendislik ve yönetim problemlerini
hızla büyüterek bir yapısal ayrışımı da beraberinde getirdi.

Construction sector in recent years has progressively
achieved a configuration more difficult and complex to be
managed. Large projects developed under support of
borderless capital movements in the world market created
through globalism, expanding engineering and management
problems in Turkey and the world, consequently brought a
separation of basic functions.

9
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Artık günümüzde inşaat sektöründe birçok projede;

‒ Yatırımcı Kuruluşlar

‒ Finans Kuruluşları

‒ Tasarımcılar

‒ Yükleniciler

‒ İşletmeciler ve 

‒ Proje yöneticisi

görev tarifleri ayrışmış ve netleşmiş aktörler olarak bir arada
yatırımları hayata geçiriyorlar. Günümüzün projeleri Yatı-
rımcı, Finans Kuruluşu, Tasarımcı, Yüklenici (veya yükleni-
ciler) ve İşletmeci arasında yoğun ve profesyonel bir
çalışma düzenini gerekli kılmaktadır.

Kısa geçmişine rağmen “Proje Yönetimi” ve “Proje Yö-
neticisi” kavramlarını ise son yarım yüzyılda dünyadaki de-
ğişime paralel oluşan ihtiyacın doğurduğunu söylersek
yanılmış olmayız.

Now in many projects in construction industry,

‒ Investor Organizations

‒ Finance Institutions 

‒ Designers

‒ Contractors

‒ Operators and

‒ Project manager 

altogether as the actors with clear job descriptions, are reali-
zing investments. Today’s projects require an intensive pro-
fessional working order between the Investor, Finance
Institutions, Designer, Contractor (or contractors) and the
Operator. 

Despite their short history, we wouldn’t be wrong to say
that the needs parallel to the global changes during last half-
century created the concepts “Project Management” and
“Project Manager”.
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Proje Yönetimi / Project Management
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Gerek dünyada gerekse Türkiye’de fonksiyonları ve ya-
tırıma katkıları yeni yeni netleşmeye ve anlaşılmaya başla-
yan “Proje Yöneticisi”nin görevi ise bir proje içerisinde
öncelikle yatırımcının taleplerine uygun olarak (varsa ya-
tırımcı kuruluşun teknik kadrolarının yanında ve onlarla
koordinasyon içinde) başta tasarımcı, yüklenici olmak
üzere projede görev alan diğer kişi ve kuruluşların çalışma-
larını denetleyerek yönetmek olarak tariflenebilir. 

Ancak örneklerine sıkça rastlanılabileceği gibi yatırımcı
kuruluş adına bu görevi üstlenmediği projelerde proje yö-
neticisi, yatırıma finans sağlayan kuruluş adına projeyi izle-
mek veya yüklenici kuruma yönetim desteği sağlamak gibi
farklı görevler de üstlenebilmektedir.

While its functions and contributions to the invest-
ments are newly clarified and recognized; task of the "Pro-
ject Manager" can be described primarily as the
management of the project through inspection as reques-
ted by the investor (beside and in coordination with the
technical staff of the investor organization if any), of the
works of particularly the designers, contractors and other
individuals and institutions having duties in a project. 

However, as may be frequently observed, in the pro-
jects that he/she has not undertaken such duty for the in-
vesting institution; the project manager may provide
services like monitoring for the financing institution or
providing administrative support for the contractor.

PROGE 22*22:Layout 1  12/13/11  10:13 PM  Page 12



13

Proje Yönetimi / Project Management

PROGE 22*22:Layout 1  12/13/11  10:13 PM  Page 13



14

Pro-GE / Kurumsal Yapı 
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Pro-GE’nin bilgi birikimi ve deneyimi, proje
yöneticisi olarak son on yılda gerçekleştirdiği
1,500,000 m2 nin üzerinde bir yapı alanı ile ifade
edilen projelerinin yanında, çalışanlarının yatırımcı
ve yüklenici olarak gerçekleştirdikleri önemli
projelerde edindikleri deneyimlerine de
dayanmaktadır.(1)

(1) Projelerin tanıtım sayfalarında detaylı bilgiler aktarılmıştır.
(1) Details submitted at the profile pages of projects.
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Pro^GE Proje Geliştirme ve Yönetim Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pro^GE Project Development and Management Center

Pro^GE Ticari Yapılar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pro^GE Commercial Buildings

Pro^GE Uluslararası Projeler Yönetim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pro^GE International Projects Management Consultants

Zeytinoğlu Cad. Sarıkonaklar İş Merkezi
B Blok Kat 3-4 No: 9

Akatlar, Beşiktaş İstanbul-Türkiye
Tel: +90 212 352 20 21 Fax: +90 212 352 20 25

e-mail: pro-ge@pro-ge.com  
web: www.pro-ge.com
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O
n yılı aşkın bir süredir sektörde Proje Yöneticisi olarak

hizmet veren Pro-GE, 2001 yılında inşaat sektöründe ve

akademik dünyada deneyimli bir takım tarafından kuruldu.

Mesleki yaşantılarının önemli bir bölümünü sektörün köklü

kuruluşlarında üst yönetici olarak sürdürmüş olan kurucu or-

taklardan Hasan Barutçu ve Selçuk Alten, yatırımcı ve

yüklenici olarak elde ettikleri uluslararası deneyimlerini aktif

katılımları ile Pro-GE’nin çalışmalarına aktardılar. 

Kurucu ortaklardan ve uluslararası mimarlık dünyasının

tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Süha Özkan’ın uzun yıllara

dayanan bilgi birikimi ve deneyimleri Pro-GE’ye önemli ulus-

lararası vizyon ve ilişkiler kazandırdı. 

Mesleki birliktelikleri Pro-GE‘nin kuruluşunun çok önce-

sine dayanan Bahadır Gümüşoğlu, Savaş Öztürk (Meka-

nik), Celal Özkan (Elektrik), Haluk Çapçı (Maliyet – Bütçe),

Emeldar Ortaylı (Planlama), Ertuğrul Norman, Rifat
Kutay, Arslan Töreyen (Projeler arası koordinasyon), İsmail
Çetin (Elektrik), Aykut Ülkütekin (Sözleşme Yönetimi), Ay-
şegül Ürkmez (Finans), Halil İbrahim Sakallıoğlu, Coş-
kun Özel (Muhasebe), Taşkın Ceylan, Osman Hepgül
(Proje Müdürü), Nejat Küçükahmet, Göksu Günay (Mi-

mari Konular) ve Fatoş Emirhasanoğlu’nun (Proje Koordi-

natörü) oluşturduğu her biri kendi alanında deneyimli

çalışanları geçtiğimiz on yılda hem çağdaş normlarda bir proje

yönetimi yapılanmasını sağladılar, hem de yönetilen projelere

deneyimlerini aktararak önemli katkılarda bulundular.

P
ro-GE, serving as a Project Manager in the sector for over

ten years, was founded in 2001 by a team experienced

both in construction industry and the academic world. Fo-

unding partners Hasan Barutçu and Selçuk Alten, who,

during considerable part of their professional lives, were exe-

cutive managers in long-established institutions, transferred

such international experience gained as an investor and con-

tractor to Pro-GE through their active participation.

Founding partner and one of the renowned names in

international architecture, Prof. Dr. Süha Özkan's long-

standing knowledge and experience brought Pro-GE subs-

tantial international vision and relationships. 

With their professional relations dating back to long time

before the establishment of Pro-GE, Bahadır Gümüşoğlu,
Savaş Öztürk (Mechanical), Haluk Çapçı (Cost - Budget),

Emeldar Ortaylı (Planning), Ertuğrul Norman, Rifat
Kutay, Arslan Töreyen (Projects Coordination), İsmail
Çetin (Electrical), Aykut Ülkütekin (Contract Manage-

ment), Ayşegül Ürkmez (Finance), Halil İbrahim Sakal-
lıoğlu, Coşkun Özel (Accounting), Taşkın Ceylan,
Osman Hepgül (Project Manager), Nejat Küçükahmet,
Göksu Günay (Architectural Issues) and Fatoş Emirhasa-
noğlu (Project Coordinator), provided both the composi-

tion of a contemporary project management structure and

important contribution to the projects managed during the

last decade, by transferring their experiences in their fields.

Kurumsal Yapı / Institutional Structure
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Organizasyon yapısı
Organization Structure

Bazı kuruluşların yapılanmalarının iş hayatının doğal süreçleri içinde
geliştiğini biliyoruz. Pro-GE’yi kuruluşunun ilk günlerinden itibaren yıllardır

bir arada çalışmış eski bir takım yönetti ve büyüttü. Bu takıma zaman içinde
genç meslektaşlarımız katılarak bu gün birçok önemli projenin yönetiminde
görev yapan kadroyu oluşturdular. Güçlü bir merkez ofis desteğini hedefleyen
bu yapı zaman içinde kitaplarda “Matrix” organizasyon yapısı olarak tariflenen
yapılanmayla önemli ölçüde örtüşmektedir. 

We are familiar that structuring of some institutions develops through
natural periods of business life. Pro-GE was managed and expanded

from the very first day, by a well established team having worked together
for years. In time our young colleagues joined this team, as the staff employed
for the management of several large projects. Such structure aiming to
provide an effective headquarters support, considerably coincides with the
structure described as “Matrix” organization in the books. 
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Pro-GE Şematik Organizasyon Yapısı

Schematic Organization Structure

Kurumsal Yapı / Institutional Structure
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Uluslararası İşbirlikleri 
International Collaborations

PROGE 22*22:Layout 1  12/13/11  10:13 PM  Page 20



21

Kurumsal Yapı / Institutional Structure

Pro- GE uluslararası proje yönetimi hizmetlerinin dünyadaki gelişimini yakından
izlemek gayreti içinde olmuştur. 

Ağırlıklı olarak;
• Turner International LLC (ABD)
bağlantılı oluşan bu çalışmalara son yıllarda
• RLB (İngiltere) ve 
• ICPMA (İsviçre)

ile yapılan temaslar da eklenmiştir. 

Pro-GE has always been in the efforts of closely following the development of
international project management services in the world. 

To such activities mainly in connection with
• Turner International LLC (USA);
Contacts during recent years with 
• RLB (England) and 
• ICPMA (Switzerland)

have also been added. 
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Turner International LLC. ve Pro-GE ilişkisi 1990’lı yılların
ikinci yarısında gerçekleştirilen;

‒ İş Kuleleri ve

‒ Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali 

projelerinden başlayarak günümüze kadar sürmektedir.
2001 yılından itibaren Turner| Pro-GE ortaklığının üstlendiği
Emekli Sandığı Otelleri Yenileme Projesi ile gelişen işbirliği gü-
nümüzde stratejik ortaklık bazında devam etmektedir.

Kuruluş tarihi 1902 olan dünyanın lider yüklenici fir-
malarından Amerikan “The Turner Corporation”ın ulus-
lararası piyasada hizmet veren kuruluşu olan Turner
International LLC aynı zamanda HOCHTIEF şirketlerinin
oluşturduğu ailenin bir üyesidir.

Dünya üzerinde 18 ayrı ülkede faaliyet gösteren New
York merkezli Turner International LLC. 20 milyon metreka-
reyi aşkın uluslararası projenin yönetimini gerçekleştirmiştir.  

Turner International LLC. and Pro-GE relation-ship con-
tinues since the realization of;

‒ İş Towers and

‒ Atatürk Airport International Terminal

projects during the last period of 1990s. Cooperation
developed with the Renovation of Pension Fund Hotels
undertaken by the Turner| Pro-GE Joint Venture in 2001,
continues on the basis of strategic partnership today. 

Turner International LLC providing services in the in-
ternational market as an affiliate of the world's leading U.S.
contracting company "The Turner Corporation" founded
in 1902, is also a member of the family formed by HOCH-
TIEF companies.

New York based Turner International LLC operating in
18 different countries has realized management of more
than 20 million square meters of international projects. 

International LLC. 
www.turnerconstruction.com
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Kurumsal Yapı / Institutional Structure

Her yıl o yıl içinde Turner tarafından tamamlanmış projelerden oluşan
sanal şehir görseli, ‘Turner City’ adı altında yayınlanmaktadır.

Every year a virtual city is published with the title ‘Turner City’ 
composed of buildings constructed by Turner during that year.
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Ağırlıklı olarak yatırım ve maliyet danışmanlığı hizmetleri
sağlayan Rider Levett Bucknall dünya üzerinde faaliyet

gösteren ofislerinde çalışan 2500’ü aşkın personeli ile uluslar-
arası hizmet sağlayan İngiltere merkezli bağımsız bir kuruluş.   

Pro-GE, uzunca bir süredir RLB nin oluşturduğu Avrupa
işbirliği ağı olan “Euro-Alliance” Türkiye üyesi olarak RLB ile
yakın bir işbirliği sürdürmektedir.

Rider Levett Bucknall is a Britain based independent insti-
tution providing international services with its more than

2500 staff at its offices performing business activities worldwide,
mainly on investment and cost based consultancy. 

Pro-GE continues close cooperation with RLB since long
ago as the Turkish member of “Euro-Alliance” network estab-
lished by RLB. 

www.rlb.com
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Kurumsal Yapı / Institutional Structure

İsviçre Merkezli Uluslararası İnşaat Yönetimi Derneği
(ICPMA) kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Üyelerinin

uluslararası proje yönetimi deneyimlerinin paylaşımını he-
defleyen bu platform yıllık konferansları ile deneyimli birçok
proje yöneticisini bir araya getirerek üyelerine önemli bir bilgi
aktarımı sağlamaktadır.

Dünya kültür başkenti olması nedeniyle ICPMA 2010 yılı
çalışmaları ise Türkiye’den önemli konuşmacıların yanında
birçok uluslararası uzmanın da konuşmacı olarak katılımı ile
İstanbul’da yapılmıştır.  

Pro-GE kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi Mimar
Selçuk Alten ICPMA bünyesinde yönetim kurulu üyesi olarak
görev yapmaktadır.

www.icpma.net

Switzerland based International Construction Project
Management Association (ICPMA), is a non-profit or-

ganization. This platform, targeting the sharing of interna-
tional project management experiences of its members,
has provided a considerable transfer of knowledge for its
members through annual conferences bringing together
experienced project managers.

Due to being cultural capital of the world, ICPMA 2010
activities were realized in Istanbul with the participation of
distinguished speakers from Turkey as well as many inter-
national experts. 

Pro-GE co-founder and board member Architect 
Selçuk Alten serves as a board member at ICPMA.

PROGE 22*22:Layout 1  12/13/11  10:13 PM  Page 25



26

Pro-GE’ye araştırma desteği 
sağlayan bir kardeş kuruluş 
A sister organization providing 
research support for Pro-GE

Innocent Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleş-
kesi içerisinde bulunan Teknokent’te kurulmuştur. Şirket;

özellikle kardeş şirketi olan ve proje ve inşaat yönetimi ala-
nında çalışmalarını sürdüren PRO^GE için;

• Yapım (inşaat) ortamları ve yapımla ilişkili prosedürlerin
tasarım, yapım ve yönetim faaliyetlerinde akıllı sistemlerin
kullanımının arttırılması,

• Tasarım/planlama, inşaat/geliştirme ve bunlarla ilişkili
diğer yönetim alanlarında bilgi teknolojileri ve kontrol sistem-
lerinin kullanılması yoluyla sistemin etkinliğinin arttırılmasına
yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

Innocent was founded in Technopolis located in the Ankara
Middle East Technical University Campus. The company

conducts research and development especially for the sister
company PRO^GE for activities in the field of project and
construction management, regarding;

• Increasing the use of intelligent systems in construction
environments during the procedures associated with design,
construction and management activities and,

• Increasing the efficiency of the system through the use
of information technologies and control systems at the areas
of design / planning, construction / development and other
management associated with these. 

Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Merkezi A.Ş.
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Kurumsal Yapı / Institutional Structure

Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla Innocent;

• Maliyet ve zaman etkin tasarım, yapım ve yönetim po-
litika/yazılımları,

• Yeni tasarım, inşaat ve yönetim teknolojilerine yönelik
kapsamlı araştırmalar geliştirmektedir,

Bu bağlamda akademik, profesyonel ve endüstriyel yapılan-
malar ile kurulan bağlantıların koordinasyonu bu Merkez’de
yürütülmektedir.

Innocent, in order to accomplish this mission, is developing; 

• Cost and time-effective design, construction and mana-
gement policy / programs,

• Comprehensive research studies regarding new design,
construction and management technologies. 

Within this context, coordination of the established connecti-
ons with the academic, professional and industrial institutions
is carried out at this Center.
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Pro-GE yapı türlerinin hemen hemen tümünü kapsa-
yan geniş bir faaliyet alanına sahiptir.

Örneğin, otel yapılarında Pro-GE’nin deneyimi turistik
amaçlı sahil otellerinden, en yüksek gelir seviyesine hitap
eden butik otellere, iş dünyasına hitap eden şehir otelle-
rinden, ağırlıklı olarak sağlık amaçlı kullanılan özel otel ya-
pılarına kadar hemen her otel tipini kapsar. Bu projeler
gerçekleştirilirken birçoğunda daha önceden belirlenmiş
uluslararası işletme zincirlerinin ihtiyaç ve standartları ya-
pılan ortak çalışmalarla yapıya yansıtılmıştır. Uzun yıllara
yayılan bu hizmetler ise uluslararası işletme zincirlerinin
teknik kadroları ile Pro-GE yönetim hizmeti veren kadro-
larının ortak çalışmalarını gerektirmiş, bu çalışmalar da
uluslararası otelcilik dünyasının farklı işletmelerinin stan-
dartlarına dönük, elde edilmesi güç bir deneyim ve bilgi
birikimini beraberinde getirmiştir. 

Büyük bir kısmı tasarım, yapım ve işletme dallarında
mesleki ödüller kazanmış bu yapılar, uzun süreler sorunsuz
hizmet vermiş, konfor şartları ve yapı kaliteleri ile otel işlet-
melerine önemli katkılar sağlamışlardır. 

Pro-GE has a wide range of experience comprising ne-
arly the entire building types.

For example Pro-GE's experience in hotel buildings co-
vers almost every type including touristic beach hotels, bou-
tique hotels for the highest income level, city hotels
addressing the business world, specific hotels operated for
health purposes. During realization of these projects, mostly
the needs and pre-determined standards of international
hotel operation chains were reflected to the structures thro-
ugh mutual studeis. And such services spanning to many
years, have necessitated cooperation of the technical staff
of international business chains and Pro-GE staff providing
management services; such studies having brought an ac-
cumulation of work experience and knowledge difficult to
achieve, regarding the standards of various operators in the
international hospitality business.

These mostly award-winning buildings in several dis-
ciplines like design, construction and operation, have pro-
perly provided long term services, and contributed to the
hotel businesses with their comfort conditions and cons-
truction quality.

Faaliyet Alanı
Field of Activity
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Kurumsal Yapı / Institutional Structure
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Pro-GE Alışveriş Merkezi Projeleri açısından da geniş bir
deneyime sahiptir. Gerçekleştirilen bu projeler genellikle büyük
alışveriş mekanlarının yanında bünyelerinde Otel, Ofis, Konut,
Eğlence gibi farklı fonksiyonları da barındırmış ve bu yönleriyle
de şehir ölçeğinde estetik iddialar taşıyan yapılar olmuşlardır.

Pro-GE’nin son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarıyla oluş-
turduğu Alışveriş Merkezi deneyiminin sadece Türkiye’de değil
uluslararası ölçekte de belli bir büyüklüğe ulaştığı söylenebilir.
Yaygın hizmet verdiğimiz bu alanda yatırımcı grup veya grup-
ların yapısına göre sözleşme ve finansman yapıları farklılaşabi-
len bu büyük projeler, genellikle kısa yapım sürelerinde ve
hesaplı bütçeler ile realize edilmektedirler. Projelerin bu özelliği
kaçınılmaz olarak yapım sırasında oluşan ve genellikle kiralama
sözleşmelerinden kaynaklanan değişikliklerin yanında, kesin-
leşmiş açılış tarihlerinin yarattığı baskı sonucu bazen zorunlu
olarak yapılması gereken ilave işler veya farklı uygulamaları or-
taya çıkarmaktadır. 

Bu ise proje yöneticisi için çoğu kez yapım sözleşmesine
taraf olan kişi ve kuruluşların oluşan hak taleplerinin değer-
lendirildiği yoğun bir sözleşme uygulaması ve bütçe takibinin
yapıldığı zorlu bir süreci ifade etmektedir. Övünç kaynakları-
mızdan birisi de her seferinde meslekte geçen ilk otuz yılın
bize sağladığı donanım ve inşaat bilgi birikimi ile bu güç sü-
reçlerin üstesinden gelebilmemiz olmuştur. 

Alışveriş merkezlerinde yapım döneminin sonuna yakla-
şılırken işyeri dekorasyonu yapan birden çok grubun ana yük-
lenici ile birlikte çalıştığı, yaygın kullanımıyla “Fit-Out
Çalışmaları” olarak bilinen ve yoğun planlama ve disiplinli uy-
gulama gerektiren çalışmaların koordinasyonu Pro-GE’nin bir
başka uzmanlık alanıdır.

Pro-GE has extensive experience also in terms of Shopping
Center projects. These projects have usually featured alongside
large shopping spaces, various functions like Hotel, Office, Hou-
sing, Entertainment, and with these aspects they have come
out as structures representing urban scale aesthetics.

It can be said that Pro-GE's Shopping Center experience
through recent years, has reached a considerable size not
only in Turkey but also at international scale. In this field that
we provide services, of these large scaled projects with con-
tract and financing structures differentiating according to
structures of investor individuals or groups, are generally rea-
lized under short construction times and limited budgets.
Beside the changes that inevitably occur during construction
process generally originated by the lease agreements; such
feature of projects brings the result of additional works and
variations that become obligatory due to the pressure of tar-
geted opening dates. 

And such conditions refer to a tough process that consti-
tutes an intensive contract implementation that mostly the
claims of individuals and organizations which are parties of the
construction contract are under evaluation and a follow-up
of budget. One of the reasons for our pride is our capability to
overcome these difficult processes as furnished during the first
thirty years in our professions.

Coordination of activities requiring extensive planning and
disciplined execution widely known as "Fit-Out Works”, during
which multiple groups providing interior decorations of shops
work together with the main contractors when it gets closer
to the end of shopping center constructions, is another field
of Pro-GE's expertise.
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Kurumsal Yapı / Institutional Structure

Büyük ölçekli sağlık yapıları ile dar gelirliden en üst gelir
seviyesine kadar her tür toplum katmanına hitap eden
konut tiplerinin hemen hepsini içeren konut projelerinin
yanında, çok fonksiyonlu büyük projelerin bünyesinde yer
alan müze, sergi alanları, konser salonları, konferans salonları,
okullar gibi eğitim ve kültür yapıları ile sinema, şehir akvar-
yumu, buz pateni pistleri gibi eğlence birimlerine ait seçilmiş
projeler görselleri ve özet proje bilgileri ile ilgili bölüm içinde
sunulmaktadır.

Large-scale health buildings, types of housing projects
addressing to every layer of society from low-income to
high-income levels, as well as educational and cultural bu-
ildings like museums, exhibition spaces, concert halls, con-
ference rooms, schools; in addition to entertainment units
such as cinema, city aquarium, ice skating rinks located in
the bodies of multi-functional large projects are presented
in relevant chapter, as accompanied by selected images and
summary project information. 
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Information regarding infrastructure works carried
out within the large projects like; 

• Retaining structures of various sizes and technical
design,

• Large volumes of soil movements,
• Infrastructure lines like electricity, water, sewage,

storm water and natural gas,
• Soil improvement works,
• Bridge and road construction works

are in the scope of our activities.

Büyük projelerin bünyesinde gerçekleştirilen alt yapı
uygulamaları;

• Çeşitli boyut ve teknik özellikte tasarlanmış istinad
yapıları,

• Büyük hacimli toprak hareketleri, 
• Elektrik, su, pissu, yağmur suyu ve doğalgaz altyapı

hatları,
• Zemin ıslah çalışmaları,
• Köprü ve yol inşaatları

faaliyet alanımız içerisindedir. 
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Concerning the existing buildings, along with conventional
seismic reinforcement, Pro-GE has experienced the first two
large-scale executions of "Seismic Isolators" in Turkey, consi-
dered as one of the most technologically advanced soluti-
ons of earthquake engineering, requiring specific execution
techniques.

Mevcut yapılarda geleneksel metodlarla yapılan deprem
takviyelerinin yanında Pro-GE deprem mühendisliğinin
teknolojik olarak en gelişmiş çözümlerinden sayılan ve
özel uygulama teknikleri gerektiren “Deprem İzolatör-
leri”nin Türkiye’deki büyük çaplı ilk iki uygulamasının de-
neyimine sahiptir.
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Kurumsal Yapı / Institutional Structure

Büyük bir heyecanla ele aldığımız renovasyon uygula-
ması açısından bakıldığında ise, son yıllarda gerçekleştirilen
en başarılı proje sayılan santralistanbul Projesinin yapım ça-
lışmaları da Pro-GE tarafından yönetilmiştir. Betonarme tek-
nolojisinin henüz gelişmeye ve yaygınlaşmaya başladığı
1911’den başlayarak dönem dönem Seyfi Arkan gibi çağ-
daş Türk Mimarisinin ünlü isimlerinin yapıları da eklenerek
1970’lerin sonuna kadar hizmet vermiş Silahtarağa Elek-
trik Santralı’nın farklı fonksiyonlarla tekrar hayata dön-
dürülmesi sonucunda uzun yıllar övünçle dile getireceğimiz
bir referansa sahip olduğumuzu düşünüyoruz.

Aynı duyguları taşıdığımız bir diğer proje de Abdülhak
Hamitlerin, Kerime Nadirlerin mekânı Maçka Apartma-
nı’nın Hyatt grubunun en üst işletme standartlarında bir
butik otel yapısına dönüştürülmesiydi. Her iki projeye ait
görseller ve özet bilgiler ilerideki bölümlerde kitabın içeri-
ğine dahil edilmiştir.

In terms of renovation projects we have enthusiastically
been involved, construction works of santralistanbul that
is considered as the most successful project realized in re-
cent years, has been managed by Pro-GE. We think that as
a result of revitalization with different functions, of Silah-
tarağa Power Plant that has served until the end of
1970’s starting from 1911 that the development of reinfor-
ced concrete technology had just started, with the addition
of buildings by several names of famous contemporary
Turkish Architecture like Seyfi Arkan, we have achieved a
reference that we will be proudly express. 

Another project that we have similar feelings is the
transformation of Macka Apartment reminding us Abdül-
hak Hamit and Kerime Nadir, to a boutique hotel at top
operation standards of Hyatt group. Images and summary
information of both projects are included in the book in
the next chapters.
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Kuşkusuz ofis yapısı denilince ülke çapında akla
gelen ilk proje İş Kuleleri oluyor. İş Kulelerinin görsellerini
ve özet bilgilerini bu kitap içinde sunuyoruz. Ofis yapı-
larına dönük diğer referanslarımızın büyük kısmı proje-
lerin bir parçası olarak gerçekleşmiş durumda, Forum
İstanbul ve Marmara Forum Projelerinde ise ayrı ofis
blokları olarak yer almaktadır.

Certainly Iş Towers is the first project in the country
that comes to mind when office buildings are mentio-
ned. We submit the images and summary information
of İş Towers within this book. Our other references re-
garding office buildings are mostly embedded in the pro-
jects, while they are designed as separate office blocks
at Forum İstanbul and Marmara Forum. 

Ofis Blokları / Office Blocks:
Solda / Left: İş Kuleleri / Isbank Towers
Sağda - Üstte / Right - Above: Marmara Forum 
Sağda - Altta / Right - Below: Forum İstanbul
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Pro-GE ve İşveren Kuruluşlar 
Pro-GE and Employer Organizations

Her olasılıkta ifade ettiğimiz gibi Pro-GE’yi bugünkü ya-
pısına işverenlerimizin güveninin ve saygın işbirlikle-

rinin taşıdığını bir kez daha tekrarlamalıyız. Proje Yönetimi
hizmeti verdiğimiz son on yılda çok önemli kişi ve kuruluşa
hizmet vermenin mutluluğunu yaşadık. Bir kısmı dev pro-
jeler olarak nitelenebilecek irili ufaklı birçok projede onlara
hizmek sağlama gayreti içinde olduk. Projelerin iyi günlerini
birlikte yaşadık, sorunlarını da birlikte göğüsledik. Uzun so-
luklu yatırım stratejileri izleyen bazıları ile bu birlikteliğimiz
birden fazla projede uzun yıllara yayıldı. 

As we mention at every occasion, we should iterate that
our clients’ trust and discreet cooperation has bro-

ught Pro-GE to the present status. During the last decade
that we performed Project Management services, we have
been pleased to give our services to significant people and
institutions. We have been in the efforts of providing ser-
vices to themselves under large and small projects some of
which may be considered as huge ones. Our cooperation
with some of them that pursue a strategy, spread over years
in multiple projects. 
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Aga Khan Foundation

AL Tayf Joint Stock Company

Amman Development Investments

Apollo Real Estate

Bilgi Üniversitesi

Capital Partners

Crescent Heights

Arena Giyim Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

Doğuş İnşaat

Eria Pramerica Med. Gayrimenkul

Fox TV Alliance Yapım

Goldman Sachs

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Emlak Departmanı

İnanlar İnşaat

İşveren kişi ve kuruluşlarımızın isimlerini
alfabetik sıra ile aşağıda sunuyoruz:
We submit herein below, names of our employer
individuals and organizations in alphabetical order:
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İsvan Gayrimenkul Turizm Danışmanlık

İş Finansal Kiralama

Kartal Kentsel Dönüşüm Derneği

Kale Grubu

Meinl European Real Estate

Multi Development Türkiye 

Multi Turkmall

Özel İdeal Sağlık Hizmetleri

Ankara Un Sanayi

Taksim Otelcilik 

Tishman Speyer Properties LP

Turkmall

Türkiye İş Bankası

Vodafone Telekomünikasyon 
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Pro-GE ve İşletmeci Kuruluşlar
Pro-GE and Operating Institutions

Bağımsız işletme gruplarının görev aldığı projelerde işlet-
meyi üstlenen grupların teknik kadroları ile birlikte yü-

rütülen çalışmalar Pro-GE açısından çok önemli mesleki
kazanımların da kaynağı olmuştur. Bu anlamda Pro-GE başta
otel ve alışveriş merkezi zincirlerinin işletmecileri olmak üzere
birçok uluslararası işletme grubunun özgün yapım şartna-
mesi ve teknik standartları açısından önemli bilgi birikimi
sağlamıştır. Yönetmiş olduğumuz projelerde işletmeci grup-
larla işbirliğimiz, yatırımcı kuruluşların yaklaşımlarına bağlı
olarak, zaman zaman projenin başında yani tasarım aşama-
sından başlamakta, yapım aşamasında sürmekte, kabul aşa-
masında ise özellikle personel eğitimi çalışmalarında
yoğunlaşmaktadır. Çeşitli projelerde işbirliği yaptığımız do-
layısıyla onlara özgü teknik standartları projelerde yaşama
geçirdiğimiz işletmeci grupları şöyle sıralayabiliriz;

In the projects that comprise independent operating com-
panies, activities carried out with the technical teams of the

operator groups have been valuable resources for professional
gains for Pro-GE. Within this context Pro-GE has acquired
considerable knowledge accumulation regarding unique
construction specifications and technical standards of nume-
rous international operation companies, particularly hotels
and shopping centers. Depending on the approach of the in-
vesting corporations, our cooperation with the operating gro-
ups in the projects we manage, sometimes start at the
beginning of the project, i.e. the design period, continue thro-
ugh the construction period and increase at the acceptance
stage via personnel training activities. Operator groups that
cooperated and thus actualized their specific technical stan-
dards in the projects are as follows;   
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İşletmeci Kuruluşlar  -  Operating Institutions
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Pro-GE ve Danışmanlar / Pro-GE and Consultants

Pro-GE’nin her geçen gün güçlenen hizmet becerisini
kurum yapısı ve kurum hafızasının yanında, çalışanla-

rının mesleki bilgi ve deneyimlerine borçlu olduğumuzu
biliyoruz. Bu bilgi birikiminin genişlemesi ve derinleşme-
sinde birlikte çalışma imkanı bulduğumuz danışman kişi
ve kuruluşların katkısı göz ardı edilemez. En üst yönetici-
sinden en genç çalışanına kadar hemen hepimiz onlardan
çok şey öğrendik. Birlikte çalıştığımız danışman kişi ve ku-
ruluşların sayısı yüzlerle ifade edilebilir. Bu nedenle burada
eksiksiz bir liste vermemiz mümkün olamayacaktır.

Ancak artık aramızda olmayan;

Prof. Dr. Raci Bademli Arkadaşımız (Şehir Plan-
lama)                                                                                     

Prof. Remzi Ülker Hocamız  (Zemin) ve
Necip Türegün Ağabeyimiz (FIDIC - Hukuk)

ile geçmişte birlikte çalışmaktan duyduğumuz mutluluğu
ifade etmeliyiz. Onların eksikliğini sadece biz değil bütün
inşaat sektörü hissediyor.

We know that we owe Pro-GE’s increasing service
skills to the knowledge and experience of its em-

ployees, beside the corporate structure and institutional
memory. For expanding such accumulation of knowledge,
contributions of consultants we had the opportunity to
cooperate cannot be disregarded. From the top executives
to the youngest employee, nearly all of us learnt a lot from
themselves. Number of consultant people and institutions
we have worked with, can be expressed with hundreds.
So it will not be possible to give a complete list here. 

However we would like to express our pleasure for our
past cooperation with;

Prof. Dr. Raci Bademli (Urban Planning)
Prof. Remzi Ülker (Soil) and
Necip Türegün (FIDIC - Law)

who are not with us any more. Their absence is felt not
only by ourselves but also the entire construction 
sector.
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Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Yangın / Fire

Atelier 10

Çevre / Environment

Arzu Nuhoğlu

Peyzaj / Landscape

Aydın Gürpınar

Elektrik Tesisatı / Electrical Installations

BARR+WRAY

Havuz ve Spa Sistemleri / Pool and Spa Systems

Prof.Dr.Baykan Günay

Şehir Planlama / City Planning

Cerami and Associates

Akustik / Acoustics

Prof. Dr. A. Cevdet Yalçıner

Deniz Yapıları / Sea Structures

Chevrel Traker

Peyzaj / Landscape

Code Consultants Professional Engineers, PC

Yangın / Fire

CWG Danışmanlık

Cephe / Facade

Birlikte çalışma olanağına sahip olduğumuz danışman kişi ve kuruluşlar alfabetik sıraya göre;
Consultants we have had the opportunity for cooperation with in alphabetical order;
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Kurumsal Yapı / Institutional Structure

DS Mimarlık

Peyzaj / Landscape

Erhan Öncü

Trafik Planlama / Traffic Planning

ESPA International

Spa

İnş.Müh. Faruk Tuncel

Deprem Güçlendirme / Earthquake Reinforcement

Har Hollands

Aydınlatma / Lighting

Hartek Harita Teknoloji

Trafik Planlama / Traffic Planning

Hillman Dibernardo and Associates

Aydınlatma / Lighting

John Van Deusen and Associates,Inc. 

Asansör, Yürüyen Merdiven / Elevators, Escalators

KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim

Yangın / Fire

Dr. Kazım Beceren

Yangın / Fire

Kendall / Heaton Associates

Çekirdek ve BOH / Core & Back-of-House
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LDPI

Dış Aydınlatma / Exterior Lighting 

Levent Karakoç

Yangın / Fire

Mehmet Ali Kaya

Mutfak / Kitchen

Metin Tunç

Çamaşırhane / Laundry

Murat Yazıcı

Hukuk / Law

Prof. Dr. Mustafa Erdik

Deprem Güçlendirme / Earthquake Reinforcement

Necip Türegün

Hukuk / Law

Prof. Dr. Orhan Erol

Zemin / Soil

Ove Arup & Partners

Aydınlatma / Lighting

Prof. Dr. Özal Yüzügüllü

Deprem Güçlendirme / Earthquake Reinforcement

Persohn - Hahn

Düşey Ulaşım / Vertical Transport

Prof. Dr. Raci Bademli

Şehir Planlama / City Planning
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Kurumsal Yapı / Institutional Structure

Prof. Dr. Remzi Ülker 

Deprem / Earthquake

Saruhan Hatipoğlu
Konaklama Tesisleri / Hospitality Facilities

Schiff and Associates
Güvenlik / Security

Prof. Dr. Selma Kurra
Akustik / Acoustics

Serim
Mutfak Çamaşırhane / Kitchen Laundry

Servotel
Konaklama Tesisleri / Hospitality Facilities

Sigal
Altyapı / Infrastructure

Teo Kondos
Aydınlatma / Lighting

Tahsin Öztiryaki
Mutfak / Kitchen

Thermarium Bader-Bau GmbH
Sağlık ve Güzellik / Wellness

Vista
Peyzaj / Landscape

Prof. Dr. Yıldız Sey

Akustik / Acoustics

Yüksel Karaburçak

Hukuk / Law

Zetaş

Zemin / Soil
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Pro-GE ve Yükleniciler / Pro-GE and Contractors

Pro-GE yüklenicileri, yapım çalışmaları sırasında Proje Yö-
neticisi olarak sürekli ilişkide bulunulan projeyi gerçekleş-

tiren ekibin en önemli unsuru olarak gördü. Yükleniciler ile
ilişkilerini sözleşmeler çerçevesinde ancak onların sorunlarını
da algılamaya gayret ederek sürdürdü. 

Bu anlamda, Pro-GE çalışanlarının hemen tamamının
mesleki deneyimlerini yüklenici kuruluşlarda kazandıkları göz
önüne alınırsa, bunun doğal bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 

Proje Yönetimi Hizmeti sunduğumuz projelerde kendi
dallarında başarılı performans sergilemiş alt yüklenicileri de göz
önüne aldığımızda tamamını bu sayfalarda listeleyemedik.

Pro-GE always regarded the contractors, with whom the
relationship of the project management is continuous du-

ring construction works, as the major member of the team.
Carried out the relations as stipulated in contracts, however
with efforts also to comprehend their problems. 

Within this context, it may be said that such approach is
natural when considered the professional backgrounds of
most Pro-GE employees root back to contracting companies. 

When considered also the subcontractors successful in
their disciplines in the projects we have provided Project
Management Services, it wasn’t possible to submit a full list. 

PROGE 22*22:Layout 1  12/13/11  10:13 PM  Page 48



49

Kurumsal Yapı / Institutional Structure

Pro-GE’nin Proje Yönetim Hizmetleri ve 
Aşamalarına Yaklaşımı
Pro-GE approach to Project Management 
Services and Phases

Pro-GE “Proje Yönetimi” hizmetlerinin kapsamını proje
fikrinin akla düştüğü ilk günden başlayarak ele aldı ve

hizmetlerini bu anlayışla proje yönetimi süreçlerinin tü-
münü kapsayacak şekilde yaygınlaştırdı. Bir diğer deyişle
projeleri algılamamız yatırımın her aşamasını kapsayacak
bir boyuta taşındı.

Pro-GE considered the scope of "Project Management"
services starting from the first day the project springs to

mind and under such approach, extended its services to
cover the entire project management processes. In other
words, our perception of projects, has reached the extent
of the whole investment stages.
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Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi Cephe Montaj Çalışmaları (Aluminyum panel cephe elemanlarının Türkiye'deki ilk uygulamasıdır.)

Turkish İşbank General Directorate Complex Facade Installation Works (First practice of aluminum panel facade installation in Turkey.)
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Kurumsal Yapı / Institutional Structure

• Başlangıç ve Veri Toplama Dönemi,
• Tasarım Dönemi,
• Yapım Öncesi Dönem,
• Yapım Dönemi,
• Test ve Devreye Alma,
• Kabul Çalışmaları,
• İşletme Döneminde Verilecek Hizmetler

olarak devrelere ayırmak mümkün olabilmektedir.

Yönetilen projelerin özelliklerine göre zaman zaman
farklılaşmalar gösterse de proje yönetimi
hizmetlerinin akışını;

While managed projects show differences from time to
time depending on their characteristics, flow of project
management services can be divided into phases mainly as; 

• Start-up and Data Collection Period,
• Design Period,
• Pre- Construction Period,
• Construction Period,
• Testing and Commissioning,
• Provisional Acceptance
• Services during Operation.

Projelerin özelliklerine bağlı olarak Proje Yönetim Hiz-
metleri, zaman zaman doğal sıralamalarının dışına çıkarak
üst üste eşzamanlı da gerçekleştirilebilmektedir. Yine de ge-
nellikle değişiklik göstermeyen bir zaman sıralaması ile hiz-
metlerin gerçekleştirildiği üç ayrı aşamadan söz edebiliriz.
Bunlar;

1. Yapım çalışmalarının başlangıcından önceki dönem,
2. Yapım çalışmaları dönemi ve
3. Yapım çalışmalarının bitiminden sonraki dönem 

çalışmaları olarak adlandırılabilir.  

Depending on the characteristics of projects, Project
Management Services may sometimes shape up beyond
their routine course and overlap with eachother; howe-
ver with a very rough order, we may refer to three sepa-
rate stages that the services are performed. These may
be named as:

1. Period preceding the commencement of construc-
tion works,

2. Construction Works period and
3. Period after completion of construction works
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PRE-CONSTRUCTION PERIOD
YAPIM ÖNCESİ DÖNEM
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Yapım öncesi dönem, süresi projeden projeye farklılaşsa da yapım
çalışmalarının altyapısının oluşturulduğu bir zaman dilimini
tariflemektedir. Projeler için ana kararların üretildiği bu dönemde
ağırlıklı olarak Pro-GE merkez uzmanları katkı sağlamaktadır.

Pre-construction period, even though its duration differs depending
on projects, generally means a period of time when the fundamentals
of the project are figured out. During this period that main decisions
are developed for the projects, mainly the head office staff of Pro-GE
provide services.

53
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Yapım öncesi çalışmaların ilk aşaması olan  “Veri Top-
lama Dönemi” ile başlayan bu hizmetler Pro-GE bün-

yesinde genellikle merkez ofis uzmanları ve Innocent’in
katkıları ile yürütülür. Bu hizmetler;

• Ön Fizibilite ve Fizibilite Çalışmaları
• Tasarım Programı
• Risk Analizi Çalışmaları
• Yapılabilirlik Etütleri
• Maliyet Analizi Çalışmaları 
• Tasarım Çalışmaları
• Yeterlik Çalışmaları
• İhale Çalışmaları 

ana başlıkları altında toplanabilir. 

Bu çalışmalar genellikle yönetilen her projenin ilk adı-
mını teşkil etmekteyse de Ön Fizibilite, Risk Analizleri,
Bütçe Tahminleri gibi çalışmalar yatırım kararlarının net-
leştirilmesi amacıyla potansiyel yatırımcılar tarafından ayrı
ayrı bağımsız çalışmalar halinde de talep edilebilmektedir. 

Pro-GE’nin referansları arasında birçok önemli proje
için yerli ve uluslararası yatırımcı kurumların talebi üzerine
gerçekleştirilmiş bu nitelikte çalışmalar yer almaktadır.

These services starting with the “Data Collection Period”
that is the first stage of preconstruction activities, are

generally carried out by the headoffice staff of Pro-GE with
participation of Innocent. Such services comprise the fol-
lowing main titles;

• Prefeasibility and Feasibility Studies
• Design Brief
• Risk Analysis Studies
• Constructability Reviews
• Cost Analysis Studies
• Design Works
• Qualification Studies
• Tender Studies

Even though these studies comprise the initial steps of
every project managed, studies like Prefeasibility, Risk Analy-
sis, and Cost Estimation may be requested in the form of
individual studies by the potential investors for clarification
of their investment decisions.

Such reports prepared for various local and internatio-
nal investor institutions regarding major projects, are
among references of Pro-GE. 
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Yapım Öncesi Dönem / Pre-Construction Period

Fizibilite Çalışmaları / Feasibility Studies

Pro-GE bu güne kadar fizibilite çalışmalarını bağımsız bir
hizmet olarak sunmak yerine projelerin yapım öncesi dö-

neminin bir faaliyeti olarak yatırım konseptine dönük karar-
ların oluşturulduğu çalışmalara bir destek hizmeti olarak ele
almıştır. Salıpazarı iskelesinin “Galataport” adı altında yapılan
ön fizibilite çalışmaları bunun güzel bir örneğini teşkil eder. 

Pro-GE so far has handled feasibility studies as a pre-
conctruction stage activity supporting the studies for

developing decisions regarding the concept of invest-
ment projects, instead of performing as an independent
service. Prefeasibility studies performed for Salipazari dock
in the name "Galataport" represents a good example. 
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Galataport

Ön-Fizibilite Çalışmaları İçin Bir Örnek
An Example for Pre-feasibility Studies

GALATAPORT projesini yaratan nedenlerin Salıpazarı İs-
kelesi’nde uluslararası girişimcilere hitap eden benzer

bir girişiminin 19.yüzyılın son yarısında da zorunlu hale ge-
tirdiğini GALATAPORT çalışmaları sürerken öğrendik. Ya-
bancı bir yatırımcının başlattığı projeden denize yapılan kaya
dolguların yüzyılın sonundaki büyük deprem sonucu hare-
ketlenmesi nedeniyle olsa gerek bir süre sonra vazgeçilmiş.  

GALATAPORT, bugün Akdeniz çanağında yapılan tu-
ristik yolcu taşımacılığının ilk veya son noktası niteliğin-
deki  İstanbul Salıpazarı İskelesi’nin ve ona bağlı tesislerin
uluslararası yatırımcılara hitap eden bir yatırım projesi çer-
çevesinde yeniden ele alınarak değerlendirilmesini amaç-
layan bir proje olarak başladı. 

Pro-GE bu süreçte Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin
talep ettiği ön fizibilite çalışmalarını üstlendi. 

We learned during studies of GALATAPORT Project,
that the grounds that shaped GALATAPORT Project,

had necessiated a similar initiative at Salıpazarı Pier also du-
ring the second half of the 19th century, addressing interna-
tional entrepreneurs. The project initiated by a foreign
investor was later abandoned probably due to movements
of the rockfill at the dock after the large earthquake at the
end of the century. 

GALATAPORT started as a project aiming the rehandling
and revaluation of the first or last stop for the touristic passen-
ger transport in today’s Mediterranean basin, Istanbul Salıpa-
zarı Pier and the related joint facilities within the framework
of an investment project addressing international investors. 

Pro-GE during this process undertook the pre-feasibility
studies demanded by Turkish Maritime Lines. 
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Yapım Öncesi Dönem / Pre-Construction Period

19. yüzyılın son yarısında Salıpazarı İskelesi
Salıpazarı Pier during second half of 19th century
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T.C.Denizcilik İşletmelerine yapılan bu çalışma, mimari
konsept tasarımını gerçekleştiren mimari tasarımcılar; 

Melkan ve Murat Tabanlıoğlu ve

ilgili diğer disiplinlerden uzmanlarla iletişim içinde gerçek-
leştirilmiştir. 

Konsept mimari tasarım çalışmalarının paralelinde yü-
rütülen bu çalışma esas olarak işveren kuruluşun belirlediği
hedefler çerçevesinde daha verimli bir liman işletmesinin
yanında, birçoğu koruma kapsamında olan mevcut yapıları
koruyarak yeni fonksiyonlara kavuşturmak ve bu gün şehir
sakinlerinin kullanımına ve ulaşımına kapalı olan 1.2 km
uzunluğundaki sahil bandını hem görsel hem de işlevsel
olarak İstanbullu’lara açmayı hedefliyordu.

This study for Turkish Maritime Lines, has been realized
in communication with the architects that have developed
the architectural concept design; 

Melkan and Mr. Murat Tabanlıoğlu

and experts from other related disciplines.

Within this study carried out parallel to architectural
concept design works, main target was, while achieving a
more efficient port operation within the framework of the
targets of the employer organization, conserving the existing
structures that are under protection and providing new
functions to them; and opening to Istanbulites both visually
and functionally, the 1.2km long coastal band which is clo-
sed today for the use of the habitants of the city.
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Yapım Öncesi Dönem / Pre-Construction Period

Tabanlıoğlu konsept mimari çalışmalarından bir görsel.
An image of architectural concept studied by Tabanlıoğlu.
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Tasarım Programları / Design Brief

Pro-GE’nin ihtiyaç duyduğu “Tasarım Programı” çalış-
maları ağırlıklı olarak kardeş şirketi Innocent tarafından

sağlanmaktadır. 

The Aga Khan Trust for Culture

Tarafından talep edilen ve ODTÜ Öğretim üyelerin-
den Prof. Baykan Günay ve bir süre önce yitirdiğimiz
Prof. Raci Bademli’nin koordinatörlüğünde gerçekleşti-
rilen;

“Design Brief for Doha Corniche – Qatar’s Center
for Arts & Culture” ile

Kale Grubu

Tarafından talep edilen ve Prof. Dr. Süha Özkan ve
Prof. Dr. Baykan Günay tarafından koordine edilen;

“Troya Museum Preliminary Studies” 

başlıklı çalışma da bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların
iyi birer örneğidir. 

Design Brief” studies that are required for Pro-GE are ma-
inly provided by the sister company Innocent. 

“Design Brief for Doha Corniche – Qatar’s Center
for Arts & Culture”

requested by 

The Aga Khan Trust for Culture

and prepared under coordination of Prof. Baykan Günay
of METU and Prof. Raci Bademli that has recently passed
away and,

“Troya Museum Preliminary Studies” 

requested by 

Kale Group

and coordinated by Prof. Süha Özkan and Prof. Baykan
Günay are among good examples for studies carried out
within this frame.

“
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Yapım Öncesi Dönem / Pre-Construction Period

Doha’nın Ortadoğu’nun kültür merkezi olmasını
hedefleyen bir yeniden yapılanma programının ilk
adımı olarak hazırlanan “Tasarım Programı”
çalışmasından görseller.

Images from the "Design Brief" studied as the
first step of the restructuring program targeting
Doha to be the cultural center of the Middle East.
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Mevcut yapıların yanında, yapım çalışmaları süren ve-
yahut proje aşamasındaki yatırımlar ile ilgili Risk Ana-

lizleri, Değerlendirme Raporları, Yapım Maliyeti Analizleri
gibi özel teknik değerlendirme çalışmaları Pro-GE’nin yaygın
olarak verdiği hizmetler arasında sayılabilir.

Beside the existing buildings, specific technical evalua-
tion reports like Risk Analyses, Evaluation Reports,

Construction Cost Analyses prepared for investments
under construction or development stages, are among the
services widely provided by Pro-GE.

Risk Analizleri / Ön Bütçe Çalışmaları
Risk Analyses / Preliminary Budget Studies
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Yapım Öncesi Dönem / Pre-Construction Period

Başarı ile gerçekleştirilmiş projelerin ortak özelliği olan, ba-
şarılı bir tasarıma haiz olmaları gerçeği, tasarım çalışma-

larının önemini hemen her şeyin önüne çıkarmaktadır.
Başarılı bir tasarım çalışması, içerdiği realist tasarım kararlarıyla
aynı zamanda yapım maliyetlerinden sağlanacak tasarruflar
açısından da önem taşımaktadır.

Pro-GE açısından, proje yönetim hizmetlerinin tasarım yö-
netimi başlığı altında toplanan aktiviteleri, tasarım çalışmalarının 

• Proje Programı ve Takvimi, 
• Proje Bütçesi, 
• Kullanılması Zorunlu Normlar ve 
• İşveren Talepleri 

ile uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalardır. 

Tasarım grupları ile ortak yürütülen “Tasarım Yönetimi
Çalışmaları” tasarımcıların yarattığı estetik değerlere ve uz-
manların belirlediği teknik kriterlere müdahale edilmeden
gerçekleştirilir.

The reality that the common feature of successful pro-
jects is that they are created through a successful de-

sign, raises the importance of design work in front of
almost everything. A successful design work through rea-
listic design decisions, is at the same time important in
terms of cost savings regarding construction.

Pro-GE activities in terms of design management under
project management services, are the studies aiming to en-
sure the compliance of design studies with; 

• Design Schedule and Calendar,
• Project Budget,
• Prescribed Norms and
• Employers' Demands.

“Design Management Studies” in cooperation with design
groups are carried out without intervention to aesthetic
values created by designers, and the technical criteria set
by experts.

Tasarım Yönetimi / Design Management
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K
artal Alt Merkez ve Kartal Pendik Kıyı Kesimi Kentsel

Dönüşüm Projesi 550 hektar proje alanı ile, Pro-GE’nin

gerçekleştirdiği Tasarım Yönetimi çalışmalarının iyi bir ör-

neğini teşkil etmesinin ötesinde şehir ölçeğinde bir projenin

hayata geçirilişini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir örgüt-

lenme modelinin geliştirilmesi açısından da önem arz eder.

Bu önemli kentsel dönüşüm projesinde, projeden yarar

sağlaması gereken yerel yönetimler, kamu kuruluşları, büyük

arsaların sahibi özel kuruluşları ve her boyutta bireysel hak

sahiplerine kadar tüm tarafların katkısını ve denetimini ön

gören bir yapılanma modeli geliştirilmiştir.

Bu modelin Kartal Belediyesi koordinasyonunda ba-

şarıyla hayata geçirilmesi;

‒ İstanbul Büyük Şehir Belediyesi

‒ Prof. Hüseyin Kaptan’ın yönetimindeki İstanbul

Metropoliten Planlama Dairesi’nin ve 

‒ Prof. Dr. Suha Özkan'ın

yönetiminde sağlanmıştır.

K
artal Sub-Center and Kartal - Pendik Waterfront

Urban Transformation Project with its project area

of 550 hectares, beyond its representing a good example

for Design Management services performed by Pro-GE,

is also important in terms of development of an organi-

zation for the purpose of realizing a project in city scale.

Through this significant urban transformation project,

a structuring model providing contribution and right of

control for the entire parties to benefit from the project i.e.

not only for the government institutions and territorial mag-

nates but also all individual owners has been developed. 

The successful implementation of this model under

coordination of Municipality of Kartal, has been provi-

ded under management of;

‒ Istanbul Metropolitan Municipality

‒ Istanbul Metropolitan Planning Office directed by

Prof. Hüseyin Kaptan and 

‒ Prof. Dr. Suha Özkan.

Kartal Alt Merkez ve Kartal Pendik 
Kıyı Kesimi Kentsel Dönüşüm Projesi.

Kartal Sub-Center and Kartal – Pendik 
Waterfront Urban Transformation Project.

Tasarım Yönetimi Çalışmaları İçin Bir Örnek

An Example for Design Management Activities
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Yapım Öncesi Dönem / Pre-Construction Period

Kartal Projesinin 1/5000 ölçekli tasarımı uluslararası tasarımcılar arasında yapılan bir yarışma sonucu Zaha Hadid tarafından gerçekleştirildi. 
Kartal Project was designed in 1/5000 scale by Zaha Hadid as a result of a competition among international designers.

İşveren / Client: 
Kartal Kentsel Dönüşüm Derneği / Kartal Redevelopment Association

Yeri / Location: İstanbul
Başlama Tarihi / Commencement Date: 01.03.2007
Bitiş Tarihi / Completion Date: 31.08.2007
Konsept Mimarı / Conceptual Architect: Zaha Hadid Architects
Taslak 1/5000 Master Plan ve Taslak 1/1000 Uygulama Planı /
Draft Master Plan 1:5000 and Draft Zoning Plan 1:1000
Planlama Alanı / Planned Area: 5,500,000m²  
Tahmini Yapı Alanı / Estimated Construction Area: 16,500,000m²  

Proje Profili / Project Profile
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Kurucuları arasında 25 yılı aşkın bir süre boyunca Aga
Khan Mimarlık Ödülünü yönetmiş uluslararası mi-

marlık dünyasının bilinen saygın isimlerinden Prof. Dr.
Süha Özkan’ın da yer aldığı Pro-GE, yönetim hizmeti ver-
diği projelerinde farklı disiplinlerde uzmanlaşmış uluslar-
arası ve ulusal tasarım grupları ile gerçekleştirdiği
çalışmalarından edindiği deneyimlerini çok önemli bir ka-
zanım olarak kabul etmektedir. 

Tasarımın öneminin bilincinde olarak, tasarım grupları
ile yıllardır düzeyli bir işbirliği ile yürüttüğümüz bu çalış-
malarımız, meslek etiğini öne çıkaran bir işbirliği ortamının
yanında uzun yıllara yayılan saygın dostlukları da yarattı.

Pro-GE, among the founders of which, is one of the well-
known respected names in international architecture

community Prof. Süha Özkan who has directed Aga Khan
Award for Architecture for more than 25 years; regards the
experiences achieved in the managed projects from the
works with international and national design groups specia-
lized in different disciplines, as an important gain. 

As aware of the importance of design, such studies car-
ried out for many years with design groups under a distinc-
tive cooperation, beside providing a collaborative
environment emphasizing on professional ethics, also crea-
ted reputable friendships spanning to years.

Pro-GE ve Tasarım Grupları
Pro-GE and Design Groups
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Yapım Öncesi Dönem / Pre-Construction Period

• Adnan Kazmaoğlu

• AE Mimarlık Atölyesi

• ARTI Mimarlık Mühendislik ve Müşavirlik

• ARUP Mühendislik ve Müşavirlik 

• Chapman Taylor

• CPU Retail Architects

• Design Group

• DiLeonardo

• Has Mimarlık - Doğan Hasol 

• EAA - Emre Arolat

Birlikte çalışma olanağına sahip olduğumuz tasarımcılar alfabetik sıraya göre;
Designers we have had the opportunity for cooperation with, in alphabetical order;
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• ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik 

• GA Design International

• Gensler

• Gerner Kronick+Valcarcel, Architects, PC

• GMW Architecture & Consulting

• Han Tümertekin

• Hilliers Group

• L35 Architectos

• MM Proje

• Mutlu Çilingiroğlu

• NSMH - Nevzat Sayın
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Yapım Öncesi Dönem / Pre-Construction Period

• Doğan Tekeli

• NBBJ

• RAMSA – Robert A.M. Stern Architects

• Robinson Conn Partnership

• SCDA Architects

• Swanke Hayden Connel Architects

• Tabanlıoğlu Mimarlık ve Danışmanlık

• Trafo Mimarlar DS Mimarlık Hizmetleri

• T+T Design

• Zaha Hadid Architects
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Projenin ihtiyaçlarına uygun uzman tasarım gruplarının
belirlenmesi, projelerin sağlıklı süreçler takip edilerek rea-

lize edilme süreçleri için büyük önem arz eder.

Pro-GE, işveren kuruluşların talep etmesi halinde, mimar-
lık ve mühendislik tasarımlarını, projenin karekterine uygun
olarak gerçekleştirecek ulusal ve/veya uluslararası uzman ta-
sarımcı grupların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütür. 

Tasarımcı Belirleme Çalışmaları

Determination of expert design groups appropriate for the
requirements of the project, is crucial for providing a he-

althy course during realization of projects.

Pro-GE, when demanded by employers' organizations, per-
forms activities for the purpose of determining national and/or
international expert groups for execution of architectural and
engineering designs adequate for the character of the project.

Determination of Design Groups
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Büyük Efes / Grand Efes, Has Mimarlık / NBJJ, Yem Yayınları kitabından alıntı:
“…. Mimarlık ve Mühendislik projelerinin sağlanması için düzgün bir proje ihale yöntemi benimsenmişti. Belki de Türkiye’de o güne değin uygulanmış en iyi proje
yaptırma düzeniydi bu. Önce, Turner – Proge adlı proje yönetim kuruluşu devreye sokularak mimarlık proje büroları arasında ciddi bir önyeterlik araştırması
yaptırıldı. Büroların birçoğu otelcilik konusunda uzmanlaşmış, hatta ün kazanmış uluslararası bürolarla iş ortaklıkları kurma noktasındaydılar. Daha sonra teklif
alma işlemi tamamlandı. Sürecin sonunda, 2003 başında, yenilenecek otelleri projelendirecek “bürolar, iş ortakları ve danışmanlar”dan oluşan gruplar belli oldu. …”

Quotation from Büyük Efes / Grand Efes, Has Mimarlık / NBJJ, Yem Publishing:
“… An efficient tendering system was adopted for the architectural and engineering projects; perhaps the best system ever applied in Turkey. First of all the Turner
– Proge Project management firm was hired to carry out the architectural firms’ rigorous prequalification process. Most of these firms were in the process of
forming consortiums with international firms specialized, even renowned in hotel design, The bids were submitted and finally at the beginning of 2003 the
consortiums of “architectural firms, their partners and consultants” which were going to prepare the design for the hotels to be renovated were selected. ….” 
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Pro-GE, during process of monitoring on behalf of the em-
ployer, the design activities that are one of the primary

factors for the success of a project, bases the relevant studies
on professional respect, as well as perceiving and protection
of created aesthetic values. While on one hand making efforts
to remove barriers to the designer's creative approach, on the
other, continues to work towards contributing designers for
providing the highest level of aesthetic value and usage com-
fort in accordance with the demands of employers within the
project budget. 

Tasarım Çalışmalarının İzlenmesi
ve Koordine Edilmesi
Monitoring and Coordinating 
Design Works 

Pro-GE, bir projenin başarıya ulaşmasını sağlayan faktörle-
rin başında gelen tasarım çalışmalarının işveren adına iz-

lenmesi sürecinde çalışmalarını özellikle mesleki saygı ve
yaratılmış estetik değerlerin algılanarak korunması temeline
oturtur. Bir yandan tasarımcının yaratıcı yaklaşımlarının
önündeki engelleri kaldırma yönünde çaba sarf ederken,
diğer yandan da işveren taleplerine uygun olarak proje büt-
çesi içinde en üst seviyede estetik değerin ve kullanıma
dönük konforun sağlanması için tasarımcılara katkı sağlamak
yönünde çalışmalar sürdürür. 

TASARIM DÖNEM‹

3 Proje ‹nceleme Kriterleri
3.1 Mimari Projeler ‹nceleme Kontrol Listesi
3.2 Statik Projeler  ‹nceleme Kontrol Listesi
3.3 Mekanik Projeler ‹nceleme Kontrol Listesi
3.4 Elektrik Projeler ‹nceleme Kontrol Listesi

20 Yapılabilirlik Etüdü Kontrol Listesi

FORM 3.1

PROJE GEL‹fiT‹RME VE YÖNET‹M MERKEZ‹ ‹NfiAAT SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. TEKN‹K ‹fiLEY‹fi EL K‹TABI 2009 / FORM 3.1

30

Bu çal›flma, PRO^GE bünyesinde görev yapan yönetici personelin kullan›m› için haz›rlanm›flt›r. Hukuki bir niteli¤i
bulunmamaktad›r. Kopyalanarak ço¤alt›lamaz. Bu çal›flmada tarif edilen proje yönetimi süreçleri ile ilgili iliflkiler
ve kurallar, Yönetim Kurulu taraf›ndan ifl ortam›n›n de¤iflen koflullar› göz önüne al›narak önceden haber vermeksizin
de¤ifltirilebilir. Bu de¤ifliklikleri içeren bilgilendirmeler yaz›l› olarak yap›l›r.

SAYFA 1/6

FORM 3.1

PROJE GEL‹fiT‹RME VE YÖNET‹M MERKEZ‹ ‹NfiAAT SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. TEKN‹K ‹fiLEY‹fi EL K‹TABI 2009 / FORM 3.1

31

Bu çal›flma, PRO^GE bünyesinde görev yapan yönetici personelin kullan›m› için haz›rlanm›flt›r. Hukuki bir niteli¤i
bulunmamaktad›r. Kopyalanarak ço¤alt›lamaz. Bu çal›flmada tarif edilen proje yönetimi süreçleri ile ilgili iliflkiler
ve kurallar, Yönetim Kurulu taraf›ndan ifl ortam›n›n de¤iflen koflullar› göz önüne al›narak önceden haber vermeksizin
de¤ifltirilebilir. Bu de¤ifliklikleri içeren bilgilendirmeler yaz›l› olarak yap›l›r.

SAYFA 2/6

Pro-GE Tasarım Kontrol Listeleri  / Design Review Checklists
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Günümüz gelişmiş teknolojisinin yarattığı imkânlar
çok karmaşık yapıların bile gerçekleştirilmesini sağ-

layacak seviyededir. Bu anlamda yapılabilirlik etüdü sonu-
cunda “bu yapı gerçekleştirilemez” sonucuna ulaşacağınız
yapı tasarımları hemen hemen yok gibidir. Bir diğer deyişle
(birkaç özel örnek hariç) günümüzde gerçekleştirileme-
yecek yapı yoktur, ancak tasarlanmış yapıların gerçekleş-
tirilmesinde (önceden belirlenebilirse giderilebilecek)
yapısal ve mali güçlükler mevcuttur. 

Zamanında tespit edilip tedbirleri alınmazsa önemli
zaman ve parasal kayıplara neden olacak söz konusu bu
güçlüklerin, yapım çalışmalarının çeşitli safhalarında olum-
suz neticeleri ile karşınıza çıkması kaçınılmazdır.

Pro-GE, “Yapılabilirlik Etüdleri”nin önemini ve neticele-
rini yaşayarak öğrenmiş bir kurum olarak çalışmalarına yan-
sıtma çabası içinde olmuştur.

Yapılabilirlik Etütleri / Constructability Reviews 

Potentials created by today's advanced technology are
at a level to ensure the realization of even most com-

plex structures. In this sense, nearly there is no constructa-
bility review that you would say "this building cannot be
realized". In other words (except for a few specific exam-
ples) in our day, there is no structure that cannot be cons-
tructed, however there are structural and monetary
difficulties (that can be eliminated if identified in advance)
in the realization of designed structures.

These difficulties that will result with significant losses
of time and money if not identified and measures are not
taken on time, are inevitable to be encountered with nega-
tive consequences at various stages of construction works.

Pro-GE, as an institution that has learnt through expe-
rience the significance and results of “Constructability Revi-
ews", is in the efforts of reflecting these to their services.
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Değer Mühendisliği / Value Engineering

Değer Mühendisliği kavramının doğuşu İkinci Dünya
Savaşı’nın sonlarına kadar gidiyor. Tahmin edilebile-

ceği gibi ihtiyaç yine askeri nedenlerden ve bir diğer deyişle
ABD ordusunun o gün içinde bulunduğu koşullardan ve
bu koşulların zorladığı ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. 

İnşaat sektöründe “Değer Mühendisliği”nin yaygın uy-
gulamaları ise ancak 1960’lardan sonra başlıyor.

Değer Mühendisliğinin genel kabul gören tariflerinden
birisi şöyle; “Değer Mühendisliği (bir ürünün veya yapının)
hedeflenen kalitesini, güvenilirliğini, performansını ve tes-
lim süresini değiştirmeden minimum maliyetle üretilmesi
için yapılan disiplinli ve sistematik bir çalışmadır.” 

Kısa tarihine rağmen çarpıcı bir istatistik bilgiyi de bu-
rada aktarmakta yarar var; ABD’deki uygulamalarında değer

Birth of the concept of Value Engineering goes back to
the end of the Second World War. As might be expec-

ted, such need came out from military reasons; and in other
words, the conditions of the U.S. military at those days and
the needs imposed by these conditions. 

However its usage in common practice will start barely
after 1960’s.

One of the generally accepted definitions of value engi-
neering is as follows; "Value Engineering is a disciplined and
systematic study for providing the production (of a product
or structure) with minimum cost without changing the tar-
geted quality, reliability, performance, and the delivery time.

Despite its short history, it would be useful to mention
about a striking statistical data here as well; regarding the
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mühendisliği çalışmalarına harcanan her 1 USD için kaza-
nılan değer imalat sektörü için 4 USD ve İnşaat Sektörünün
bir dalı olan karayolları projelerinde yaklaşık 120 USD olarak
hesaplanmış. Aynı değerlendirmenin Türkiye ve çalıştığımız
sektör için yapılması halinde hiç kuşku yok ki hiç ummadı-
ğımız büyüklükte değerlerle karşılaşılacaktır.

Değer mühendisliği ile ilgili terminolojide karşımıza
çıkan en önemli karmaşa zaman zaman “DEĞER - Value”
kavramı ile “MALİYET - Cost” kavramlarının karıştırılma-
sından kaynaklanıyor. Bu iki kavramı birbirinden ayrıştıran
unsur ise bir malın değerinin maliyetine bağımlı olmadığı
gerçeğinde yatıyor. Bu anlamda Pro-GE inşaat sektöründe
değer mühendisliğini, yapının değerini artırmaya katkısı ol-
mayan “gereksiz konfor”lardan arındırılmasına veya tasar-
ruf sağlayacak bir tekniğin kullanılmasına  dönük bir çaba
olarak ele almaktadır.

implementations in US, value gained in return for each $1
spent for value engineering studies, was calculated as $4 in
manufacturing sector and $120 in highway projects. If a si-
milar calculation could have been made for Turkey and our
sector, it is no doubt that we would be faced with a num-
ber of an unpredictable size.

The most significant complication encountered in the
terminology about value engineering is the confusion from
time to time, of the "VALUE" and the "COST” concepts. The
factor to distinguish between these two concepts lies on the
reality that the value of a property is not dependent on the
cost of it. In this sense, Pro-GE handles value engineering in
the construction sector, as an effort to eliminate "unneces-
sary comfort" that doesn’t contribute to increase the value
of the building or to provide the use of a technical method
for cost saving. .
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Yatırımcı Kuruluşlar veya Finans kuruluşları tarafından
talep edilen ve değişik disiplinlerdeki merkez uzman-

larımızın denetiminde gerçekleştirilen “Yatırım Maliyeti” ve
onun en önemli parçalarından birini teşkil eden “Yapı Ma-
liyetleri” ile ilgili farklı formatlardaki maliyet çalışmaları Pro-
GE’nin mevcut projelerinden güncellenmiş maliyet
bilgilerine dayandırılmaktadır. 

Gerçekleştirilen “Ön Bütçe” ve “Yapım Bütçesi” çalış-
maları gerçekçi yaklaşımları ile işveren kuruluşların takdirini
kazanmıştır. 

Cost studies regarding "Investment Costs" and "Cons-
truction Costs" that constitute one of the most im-

portant part of it, performed in several formats under
supervision of specialists in various disciplines at our he-
adquarters as requested by Investor Organizations or Fi-
nancial Institutions, are based on updated cost
information from Pro-GE's current projects.

"Preliminary Budget" and "Construction Budget" stu-
dies performed have earned the admiration of the em-
ployers’ organizations with their realistic approach.

Tasarım Aşamasında Bütçe Çalışmaları
Budget Studies during Design Stage
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Yapım programının en önemli verilerinden birisi olan
“Lojistik Planlama” genellikle imalat süreleri açısından

proje takvimini olumsuz etkileme ihtimali olan, temi-
ninde güçlükler bulunan malzeme, ekipman ve hizmetler
ile ilgili tedbirlerin zamanında alınması açısından önem
taşımaktadır. Pro-GE yapım çalışmalarının başlamasından
çok önce bu karakterdeki malzeme, ekipman ve hizmetin
belirlenmesini öngörür. Kritik malzemelerin temini ile ilgili
yapım programında aksamaları önleyecek tedbirlerin
alınması için projelerin yapım öncesi faaliyetleri kapsa-
mında “Lojistik Planlama” çalışmaları ve (işverenin talep
etmesi durumunda) işveren adına doğrudan alım süreç-
lerini planlar. 

Lojistik Planlama / Logistics Planning
An important data for the construction schedule, "Lo-

gistics Planning", is essential in terms of taking timely
measures regarding materials, equipment and services ma-
nufacturing time of which may negatively affect the project
schedule, due to difficulties in procurement. Pro-GE envi-
sages the determination of materials, equipment and ser-
vices of this character, long before the commencement of
construction works. Performs "Logistics Planning" activities
for the purpose of taking measures to prevent hampering
of the schedule through procurement of critical materials
and (at the request of the employer) at the request of the
employer, manages direct procurement processes on be-
half of the employer and submits results for approval.
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Kısa sürelerde, büyük hacımlı dolayısıyla büyük bütçeli in-
şaat projelerinin gerçekleşmesini talep eden ulusal ve

uluslararası aşırı rekabetçi pazar koşullarına cevap vermeye
çalışan kuruluşların oluşturduğu inşaat sektörü de günümü-
zün çağdaş yönetim anlayışına paralel bir değişim, dolayısıyla
da bir gelişim içindedir. 

Bu anlamda hemen her geçen gün, Yatırımcı, Tasarımcı,
Proje Yönetcisi, Uzman Teknik Danışman, Yüklenici,
Uzman Alt Yüklenici ve Malzeme Sağlayıcı kuruluşların
sektördeki rolleri ve görev tarifleri daha netleşmektedir.
Sektörün başta işveren ve yatırımcı kuruluşları olmak üzere
yukarıda değindiğimiz aktörlerinin birden fazla rolü üst-
lenmesinin yarattığı verim düşüklüğü ve kaynak israfının
boyutları, doğru kurgulanmış örnekler ile kıyaslandığında
artık fark edilecek  hale gelmiştir.

Construction sector that comprises institutions that
are in the efforts of meeting the demands of inter-

national and national fierce competition environment re-
questing big budgeted large volume of construction
projects in short periods of time, is in a change parallel to
today's contemporary approach to management and
therefore, in development. 

Each day, roles and task descriptions of Investor, Designer,
Project Manager, Senior Technical Consultant, Contractor,
Specialist Sub-Contractor and Material Supply organizations
in the sector are clarified. Yield losses and waste of resources
created through committing more than one role of the ac-
tors of the sector, particularly the client and investor institu-
tions mentioned above, has become noticeable when
compared to appropriately structured examples.

Paketleme Stratejisinin Belirlenmesi
Determination of Packaging Strategy
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Bunun bilincinde olarak Pro-GE öncelikle proje bünye-
sinde görev yapacak yüklenici ve altyüklenicilerin;

• Görev tariflerini,
• Sözleşme yapılarının esaslarını ve türlerini,
• Birden fazla kuruluşun bir arada çalışmasının koşullarını

ve karşılıklı sorumluluklarını,
• Görev yapacakları süre ve etapları,

Sözleşme ve bütçe bütünlüğü içinde ele alan ihale pa-
ketleri stratejisine dönük çalışmaları başlatarak işveren kuru-
luşların onayına alternatifli modeller sunmaktadır. 

Paketleme stratejisi çalışmaları, tariflenmemiş veya bir-
den fazla sözleşme kapsamında tekrarlanarak tariflenmiş gö-
revlerin oluşmasını önlediği için öncelikle proje bütçesi
açısından bilinmezlikleri ortadan kaldırmakta, tekrarlanan
veya beklenmeyen harcamaları önemli ölçüde azaltmakta,
bu çalışmaların sağladığı sözleşmesel bütünlük ise, muhte-
mel abartılı yüklenici veya alt yüklenici hak taleplerini ger-
çekçi bir temele oturtarak işveren risklerini önemli ölçüde
ortadan kaldırabilmektedir.

Aware of this, Pro-GE primarily initiates studies regarding
tender packaging, in connection with the integrity of con-
tract and budget; 

• Job descriptions,
• Types and essentials of contracts,
• Conditions and cross liabilities of more than one com-

panies working together,
• Work periods and stages,

of the contractors and subcontractors to work in the
project and submits alternative models to the employer for
approval. 

Contractual integrity provided by packaging strategy stu-
dies that considerably reduces obscurities, repetitions and
contingencies in terms of project budget through minimi-
zing undefined or repeated tasks under several contracts;
also reduces the possible exaggerated claims from contrac-
tors or subcontractors and settles these on a realistic ground
and substantially eliminates the risks of the employer.
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İşverenlerin talebi üzerine, Pro-GE hedeflenen amaca
uygun hizmet verebilecek kuruluşları belirlemek için ta-

sarım grupları ve yüklenici kuruluşlarına dönük ön yeter-
lik süreçlerini belirleyerek işverenin onayına sunmakta ve
onaylanmış yeterlik süreçlerini yürütmektedir.

Genellikle işveren temsilcileri ile birlikte yürütülen ön
yeterlik çalışmalarının neticeleri Pro-GE tarafından tüm
detayları ve önerileri içeren bir rapor kapsamında işve-
rene iletilmektedir.  

Ön Yeterlik Çalışmaları / Pre Qualification Studies

Pro-GE at the request of employers, determines and sub-
mits to the approval of the employer, pre qualification

processes towards design groups and contractors for iden-
tifying organizations that could serve the intended purpose
and implements the approved processes.

Results of qualification studies that are generally con-
ducted with employer representatives are submitted by
Pro-GE to the employer within a report including all the
details as well as comments.
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Pro-GE, gerek hizmet gerekse malzeme alımlarında
eşitler arasında maksimum rekabeti oluşturacak ihale

süreçlerinin; 

•  İhale ön hazırlıklarının yapılması, 
• Sözleşme yapısının oluşturularak işveren onayına 

sunulması,
• İhale dosyasının tanzim edilmesi ve işveren onayına

sunulması,
• İhale sürecinin yönetilmesi ve sürecin eş zamanlı olarak

işverene rapor edilmesi,
• Potansiyel yüklenicilerden gelecek sorular üzerinde ge-

rekli çalışmalar yapılarak işveren onayına bağlı olarak soru-
ların cevaplandırılması,

• İşverenin talep edeceği zeyilnamelerin hazırlanarak
teklif verecek olan potansiyel yüklenicilere iletilmesi,

• Tekliflerin teknik değerlendirmesinin yapılması,
• Bütün ihale sürecinin bilgilerinin yanında proje yöne-

ticisinin yaklaşım ve önerilerini işveren onayına sunan öneri
raporunun hazırlanması ve 

• İşverenin talebine bağlı olarak sözleşme görüşmele-
rinde işverene danışmanlık yapılması gibi işlemleri kapsayan
süreçlerde geniş bir deneyime sahiptir.

Regarding tender processes to create maximum compe-
tition among equals as of both service and material pro-

curements, Pro-GE has a wide range of experience on
procedures including; 

• Preliminary arrangements for the tender ,
• Submission of the structured contract to the approval

of the employer,
• Submission of the tender file for the approval of the

employer, 
• Managing the tender process and informing the em-

ployer simultaneously,
• Working on questions that will be forwarded by po-

tential contractors and replying them upon approval of the
employer,

• Preparing and forwarding to potential contractors to
bid, the amendments demanded by the employer, 

• Performing technical assesments of proposals,
• Submission to the employer's approval, the report

comprising project manager’s approach and recommen-
dations, along with the information of entire tender pro-
cess, and

• Counseling for the employer during contract negotia-
tions, depending on the employer’s request. 

İhale Çalışmaları / Tender Activities
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• Arazi  Verileri Raporu
• İhale Paketleme Stratejisi Raporu
• Yeterlilik Çalışmaları Sonuçları Değerlendirme ve 
Öneri  Raporu

• İhale Sonuçları Değerlendirme ve 
Öneri Raporu

• Tahmini Ön Bütçe Raporu
• Proje Takvimi

• Site Data Report
• Tender Packaging Strategy Report
• Evaluation and Recommendation Report for Results
of Qualification Studies
• Tender Results Evaluation and Recommendation 
Report
• Estimated Preliminary Budget Report
• Project Calendar

Yapım Öncesi Dönem ile İlgili İşveren Bilgisine ve 
Onayına Sunulan Raporlar

Reports Submitted to the Client for Information and 
Approval During Preconstruction Period
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Yapım Öncesi Dönem / Pre-Construction Period

Öneri Raporları
Recommendation Reports
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YAPIM DÖNEMİ
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Pro-GE yapım faaliyetlerinin yönetim ve izlenmesini
proje alanında görev yapan tam zamanlı personeli
aracılığı ile gerçekleştirir. Pro-GE şantiye ekibi aynı
zamanda Pro-GE merkez kadrolarının ilgili projeye katkı
vermelerini sağlayan bir köprü görevini de üstlenir. 

Pro-GE performs management and monitoring of the
construction activities through full time employees
on the project site. The site team of Pro-GE also
stands like a bridge, providing contribution of the
Pro-GE headquarters staff to the relevant project. 

85
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Pro-GE‘nin büyük çoğunluğu ile uygulama pratiğin-
den gelen ekipleri proje yönetim hizmetlerini üstlendikleri
projenin özel koşullarını gözeterek, ancak “Pro-GE Teknik
El Kitabı”nda belirlenen işleyişe uygun olarak çalışırlar. Pro-
GE’nin yapım aşamasındaki deneyimi yapıların kullanım
amaçları göz önüne alınırsa çok geniş bir yelpazeye yayılır.
Bu bölümde Pro-GE’nin uygulama deneyimini anlatırken
bu yelpazede yer alan ve bir parçası olmaktan mutluluk
duyduğumuz bazı önemli projeleri öne çıkaran bir seçim
yaptık ve özet proje bilgilerini kitabın bünyesinde okuyu-
cunun bilgisine sunduk. 

Pro-GE ve Uygulama 

Teams of Pro-GE, big majority having backgrounds from
execution, carry out their work considering the particu-

lar circumstances of the project undertaken for project ma-
nagement services, however as appropriate to the
procedures in "Pro-GE Technical Manual". When the uses of
buildings are considered, Pro-GE’s construction experience
is spread to a very wide range. In this section, while describing
Pro-GE's execution experience, we made a choice highligh-
ting some important projects expressing our gladness to be
part of such projects and submitted the relevant summary
project information to the reader's knowledge. 

Pro-GE and Execution
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Yapım Dönemi / Construction Period
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Pro-GE yapım faaliyetlerinin yönetim ve izlenmesini
proje alanında görev yapan tam zamanlı personeli ara-

cılığı ile gerçekleştirir. Pro-GE şantiye ekibi aynı zamanda
Pro-GE merkez kadrolarının ilgili projeye katkı vermelerini
sağlayan bir köprü görevini de üstlenir. Yapım denetim ve
yönetimini gerçekleştirecek olan ekibin yapısı işveren ta-
leplerine, yüklenicilerin sözleşme yapılarına ve projenin
özelliklerine göre değişkenlik gösterebilirse de işveren tem-
silcileri ile yakın iletişim içinde görev yapan deneyimli bir
proje yöneticisi altında yapılandırılır. 

Pro-GE şantiye ekibi günlük işleyişte yüklenici ve alt
yükleniciler ile ilişkilerini mevcut yapım sözleşmesinin ön-
gördüğü kurallar içerisinde “bilimsel bağımsızlık” esasını
gözeten objektif değerlendirmelerle yürütmeyi hedefler.
“Sözleşme Yönetimi”, “Projenin Ana Programı” ve “Proje
Genel Yapım Bütçesi” gibi başlıklar altında toplanan çalış-
malarını ise merkez ofis uzmanları ile yakın iletişim içinde
ve onların denetimi altında gerçekleştirir.

Şantiyelerde görev yapan Pro-GE kadrolarının yoğunlaş-
tığı konuların başında gelen “İş Güvenliği” ve “Kalite Kontrolü”
ile ilgili tedbirler gerek sözleşme yapılarında gerekse günlük
yapım çalışmalarında dikkatle denetlenir ve belgelenir.

Yapım Aktivitelerinin Sahada İzlenmesi

Pro-GE performs management and monitoring of the
construction activities through full time employees on

the project site. The site team of Pro-GE also stands like a
bridge, providing contribution of the Pro-GE headquarters
staff to the relevant project. While the nature of the team to
perform construction monitoring and management may
vary depending on the client’s demands, contractors’ con-
tract structures and the characteristics of the project; it is
configured under a senior project manager who is in close
contact with the employer’s representatives. 

Site team of Pro-GE aims to carry out contacts with con-
tractors and subcontractors during daily operations, according
to objective evaluations based on “scientific independence”,
in compliance with the stipulations of the existing construc-
tion contract. However, they perform studies like; “Contract
Management”, “Project Master Schedule” and “Project Gene-
ral Construction Budget”, in close contacts and under super-
vision of headoffice experts.

As one of the major issues that the Pro-Ge staff at the
worksites is concentrated on, measures regarding “Job Safety”
“Quality Control” are carefully controlled and documented
both in contract structures and daily construction works. 

Monitoring Construction Activities on Site

PROGE 22*22:Layout 1  12/13/11  10:14 PM  Page 88



89

Yapım Dönemi / Construction Period

Yapım senaryosu yapım çalışmalarına başlamadan önce
yüklenicilerden istenilen geniş kapsamlı bir “Yapım

Yöntemi” (Method Statement) çalışmasıdır. Bir diğer de-
yişle yüklenicilerin yapım çalışmalarına başlamadan projeyi
kâğıt üzerinde hayata geçirmeleri olarak da tarif edebile-
ceğimiz bu çalışmanın ana başlıkları şunlardır;

• Mobilizasyon
• Geçici Tesisler
• Kalite Kontrol Planı
• İş Güvenliği Planı 
• Güvenlik Planı
• Organizasyon Yapısı
• İnşaat Aşamaları - İş Programı 
• Kritik Tarihler

Yapım Senaryosu / Execution Scenario

Execution scenario is a wide range of “Method Statement”
study requested from the contractors prior to commen-

cement of construction works. In other words, main hea-
dings of this study that we can describe as the contractors’
actualizing the project on paper, prior to commencement
of construction works, are as follows;

• Mobilization
• Temporary Facilities
• Quality Control Plan
• Safety Plan
• Security Plan
• Organization Structure
• Construction Stages – Schedule
• Critical Dates
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: Paket No
Pa* * age * o

:

: Form No :

: Kod No
* o* e * o

:

: 	artname No
**e*****at*o* * o

:

: Talep Tarihi
Re* ue* t * ate

:

: Temel
* ou**at*o*

Kolon
* o* u* *

Dö	eme ve Kiri	
**a* a** *ea*

Perde
* * ea*  * a* *

: __________ m3 Beton Sınıfı
* o***ete G * a*e

C25 C35

: Döküm Tarihi
Pou***g * ate

__/__/_______ Döküm Saati
Pou* * * g * * * e

00:00

:

BETON DÖKÜM KONTROL TALEP FORMU
* O* * RE* E PRE* PO* R * * * PE* * * O*  RE* * E* *  * ORM
�malat Kalemi
* o** *te*

�malat Kalemi
* o** *te*

Yüklenici
* o*t*a*to*

�malatın Yer�
Lo*at*o*

Kontrol Edilecek Beton �malat / * o* * * ete * o* * *  to * e * * * * e* te*

Karar
* e* * * * o

Beton dökümü uygundur.
* o* * * ete * ou* * * g * * * o* * e*

Planlanan
P*a**e*

�malat Cinsi
* o* *  * y* e

Di�er
Ot* e*

Di�er
Ot* e*

Miktar
A* ou*t

Çizim No
* * a* * * g * o

YÜKLEN�C� LOGOSU

* Yapılan kontrolde görülen eksiklikler "Açıklama" bölümünde listelenir ve giderildikleri döküm öncesi Proje Yönetimi'ne bildirilir.
* e* * * * e* * * e*  o* * e* * e*  * u* * * g * * * * e* t* o*  a* e * * * te*  * *  t* e * Re* a* * * *  * e* t* o*  a* *  P* o* et Ma* age* e* t * *  * * * o* * e*  a* out t* e** at* o* *  
* * * o*  to * ou* * * g*

TEKN�K SORUMLU (YÜKLEN�C�) PROJE MÜDÜRÜ (YÜKLEN�C�)

BETON DÖKÜM KONTROL TALEP FORMU
Bu form, sahada ilgili alanların beton dökümünden en az 24 saat önce Yüklenici'nin Teknik Sorumlusu tarafından doldurulur ve Proje Yönetimi'ne iletilir. Beton imalatına 
ili	kin " �malat Süreç" ve "�malat Biti	" takip formları ile birlikte aynı dosyada takip ve muhafaza edilir.

AÇIKLAMA / REMAR* *

�sim,Tarih,�mza / * a* e* * ate* * * g* atu* e �sim,Tarih,�mza / * a* e* * ate* * * g* atu* e

PROJE YÖNET�M�

�sim,Tarih,�mza / * a* e* * ate* * * g* atu* e

Beton dökümü uygun de�ildir.
*o** * ete *ou* **g **  *ot * o** e**e*t*

* e* * * * o * o* * * ete *ou* **g  **  * o** e**e* *
Eksiklikler giderildikten sonra döküm yapılacaktır.*
*o** * ete *ou* **g **** ta* e **a* e *o**o***g t*e e*****at*o* o* *e*** *e** *e* * *

* O* * RE* E PRE* PO* R * * * PE* * * O*  RE* * E* *  * ORM
**** *o* *  ** ****e* *y t*e * o*t* a*to* * *  *e*****a* R e**o*****e* 24 *ou* * ** *o*  to t*e *o*** ete *ou* **g o* t*e * e*e*a*t *o*at*o**  o* ** te a** *u** * tte* to t*e 
P* o*e*t M a*age* e*t* ** *e*t ** t*e *a* e ***e **t* t*e * E*e*ut*o* P * o*e***  a** * E*e*ut*o* * o* * *et*o**  *o**o**u* *o* * **

Proje / Project
Uygunsuzluk Formu / *o**o** o**a**e *o**

: Paket No
Pa* * age * o

:

: Form No :

: Kod No
* o* e * o

:

: �artname No
**e*****at*o* 
*

:

: :

Sözleme
* o*t*a*t

�malat Kalemi
* o** *te*

Yüklenici
* o*t*a*to*

Balama Tarihi
* o* * e* * e* e* t * ate

�malatın Yer�
Lo*at*o*

UYGUNSUZLU	UN TANIMI / *E**R*P**O* O* *O**O**ORM A**E

Çizim No
* * a* * * g * o

DÜZELT�C� EYLEM ÖNER�S� / REMEDIAL ACTION PROPO*E*

Düzeltici eylem planının sunulaca
ı tarih / * ate * *e* t*e *e* e**a* a*t*o* **a* * *** *e *u** *tte*

Düzeltici eylemin tamamlanma tarihi / * ate * *e* t*e *e* e**a* a*t*o* **a* * a* *o* **ete* __/__/_______

__/__/_______

UYGUNSUZLU	U TESP�T EDEN
*O**O**ORM A**E RE*OR*E* **

YÜKLEN�C� TEMS�LC�S�
*O**RA**OR** REPRE*E**A***E

�sim,Tarih,�mza / * a* e* * ate* * * g* atu* e �sim,Tarih,�mza / * a* e* * ate* * * g* atu* e

PROJE YÖNET�M� YORUMU  / * OMME* * *  O*  PRO* E* *  MA* AGEME* *

UYGULANAN DÜZELT�C� EYLEM  / REMEDIAL ACTION *M PLEME**E*

TEKN�K SORUMLU (YÜKLEN�C�) PROJE MÜDÜRÜ (YÜKLEN�C�) PROJE YÖNET�M�

�sim,Tarih,�mza / * a* e* * ate* * * g* atu* e �sim,Tarih,�mza / * a* e* * ate* * * g* atu* e �sim,Tarih,�mza / * a* e* * ate* * * g* atu* e

 
  
 
 

�� Durdurma Belgesi / *o**  *u**e***o* Re*o** 
 
 Kısmi / Pa*t*a*  Genel / Ge*e*a* 
 
Proje / P*o*e*t  
Adres / A***e**  
 

Durdurma Tarihi 
*u**e***o* *ate  _______________ 

Sözle�me No 
*o*t*a*t *o

Belge No 
*e*t****ate *o  

_______

 
Proje Yönetimi / P*o*e*t M a*age* e*t  Yüklenici/*o*t*a*to*  

 
 
 
 

  

 
��in Adı 
*o*t*a*t  

  Süre Bitimi 
*ue *ate   

 

��in Bedeli 
*o*t*a*t *a*ue   

Durdurulan �� / *o** *u**e**e* : 

Durdurma Tarihi / *u**e***o* *ate   

Süresi / Pe**o*   

Yeri / Lo*at*o*   

Nedeni / Rea*o*         Uygunsuzluk nedeni ile / *ue to *o**o**o** a**e  

        Öngörülmemi� imalatlar nedeni ile / *ue to u**o*e*ee* *o***  

        ��verenin kararı ile / *ue to E* **oye** *  *e****o*  

        Yüklenici�nin talebi ile / *ue to *o*t*a*to** *  *e*ue*t  

Açıklama / *e*****t * o*  

 

 

��in tekrar ba�latılabilmesi için gereken �artlar / *o***t*o** *o* t*e *o*** to *e**o* * e**e: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

PROJE YÖNET�M� / PRO*E** MA*AGEME**  
PRO^GE 

 
 
 

��VEREN / EMPLO*ER 
 
 
 
 

:

:

:

:

Adı / Name : :

: Tutanak No
Record No

: Düzenleme Tarihi
Issue Date

:

Yüklenici
Contractor

�malat Kalemi / Work Item :

Proje Yönetimi
Project Manager

Bu tutanak, a�a�ıda belirtilen i�lemlerden bir tanesi için geçerlidir.

Proje Teslimi
Delivery of drawings

Di�er
Other

�malat Yeri Teslimi
Delivery of Work Site

Paket Kodu
Package Code

AÇIKLAMA / DESCRIPTION

TESL�M TUTANA�I / DELIVERY RECORD

Sözle	me
Contract
�	veren
Employer

TESL�M EDEN / FROM TESL�M ALAN / TO

 

2008-Form 10-02_Rev01 

YÜKLEN�C� LOGOSU 

Proje / Project 
Sunum Formu / *u***tt a* *o**  
	�veren 
E* * * oye* 

 

Sözle�me Adı 
* o* t* a* t * * 

 Sunum Tarihi 
* u* * * tta*  * ate 

 

	malat Kalemi 
* o* *  * te*  

 Paket No 
Pa* * age * o 

 

Sunum Ba�lı�ı 
* u** *tta* **t*e 

 Sunum No 
* u* * * tta*  * o 

 

Sunum Tipi / * y* e o*  * u* * * tta* 

� �malat çizimi 
* * o*  * * a* * * g 

� Numune 
* a* * * e 

� �malatçı bilgisi 
Ma* u* *  * * * o 

� Test raporu 
*e*t Re *o*t  

� Sertifika 
* e* t* * * * ate 

� Garanti 
*a**a*ty  

� Di�er 
Ot*e * 

Di�er ise / * *  Ot* e*:  

SUNUM TANIMI / * E* * R* P* * O*  O*  * * * M* * * AL 
 
 
 
 
 

	MALATÇI � MEN
E	 / MA* * * A* * * RER *  * O* R* E :  

PROJE MÜELL	F	N	N YORUMLARI / REMAR* *  O*  PRO* E* *  * O* * * L* A* * : 

 
 
 
 
 

PROJE YÖNET	M	N	N YORUMLARI / REMAR* *  O*  PRO* E* *  MA* AGEME* * : 

 
 
 
 
 
 
 A: Sunuldu�u gibi onaylandı. 

A* * * o* e*  a*  * u* * * tte* *  
B: Ko	ullu onaylandı* 

A* * * o* e*  * * t*  * ote* * 
C: Reddedildi. 

Re* e* te*   
R: Bilgi Alındı. 

Re**e*e * * 
YÜKLEN	C	 
* O* * RA* * OR 
 
 
 
 
Tarih, �sim, �mza 
* ate*  * a* e*  * * g* atu* e 

MÜELL	F 
* O* * * L* A* *  
 
 
 
 
Tarih, �sim, �mza 
* ate*  * a* e*  * * g* atu* e 

PROJE YÖNET	M	 
PRO* E* *  MA* AGEME* *  
 
 
 
 
Tarih, �sim, �mza 
* ate*  * a* e*  * * g* atu* e 

KA
E / * * AMP 
 
 
 
 
 
Yazı Ref. No: 
Lette* **  *o  

 

Paket No:
Pa* * age * o:
Form No:

Onay No:
A***o*a* * o:
Tarih:
* ate:

No E
*

H*
**

G/D
*/A

1

2

3

4

5

�	 Programı takibi yapılıyor.
* o** ***e*u*e ** *o**o* e**

Malzeme:
Mate* * a* :

Kullanım Yeri:
Lo*at*o*:

Sevk �rsaliyesi veya Fatura Tarihi:
* ay**** o* ***o**e * ate:

��lem / P* o* e* u* e
Ölçü kontrolü yapıldı.
* ** e***o** * e*e **e**e**

MALZEME G�R�� KAL�TE KONTROL FORMU
MA*ER* AL *EL* *ER* * * AL* * * *O **RO L *O RM
�malat Kalemi:
* o* *  * te* :
Yüklenici:
* o*t*a*to*:

Malzemenin muayene ve test belgeleri var.
****e*t*o* a** te*t *e*o*t* e***t *o* t*e * ate**a**
Teknik 	artnamesine ve/veya alınan numuneye uygun.
** *o**o** a**e * *t* t*e te*****a* * *e*****at*o** a**/o*

Gözle görülen herhangi bir bozuklu�un bulunmadı�ı tespit edildi.
A*y ***ua* *e*e*t* * e*e **e**e**

Sevk �rsaliyesi veya Fatura No:
* ay**** o* ***o**e * o:

Geli� Yeri:
*ou**e:

YÜKLEN�C� LOGOSU

6

7

*

No

Uygun olmadı�ı tespit edilen malzeme kayıt altına alındı.
No**o**o** a*t * ate**a** * e*e *e*o**e**

**  *o**o** a**e  * * t* t*e  te*****a*  **e*****at*o**  a**/o*  * a* * * e**
Niteli�ine uygun bir 	ekilde istif ve koruma altına alındı.
*ta**e* a** ta*e* u**e* **ote*t*o* a**o****g to *t* *atu*e*

MALZEME G�R�� KAL�TE KONTROL FORMU
Bu form, malzeme ambara geldi�inde ilgili Teknik Sorumlu tarafından doldurulur. Muayene ve test belgesi var ise, bu form ekinde dosyalanır. Proje Yönetimi 
Kalite Kontrol �	lemleri konusunda "Rapor" larla bilgilendirilir.

MA* ER* AL * EL* * ER* * * AL* * * * O* * ROL * ORM

NOTLAR / REMAR* *

Teknik Sorumlu
* e* * * * * a*  Re* * o* * * * * e

�sim,Tarih,�mza / * a* e* * ate* * * g* atu* e

Açıklama
* e* * * * * t* o*

Malzeme
Mate* * a*

UYGUN OLMAYAN MALZEME / *O **O **O RMA** MA*ER* AL

"HAYIR" i	aretli ise ve/veya di�er hususlarda konu ile ilgili ayrıntılar "Açıklama" kısmında belirtilir.
* eta* * *  * *  * a* e o*  * a* * * * g * * O*  a* * /o*  ot* e*  * * * ue*  to * e * * * * * ate*  * *  t* e * Re* a* * * *  * e* t* o* *

MA* ER* AL * EL* * ER*  * * AL* * *  *O** ROL  * ORM
* * * *  * o* *  * *  * * * * e*  * y t* e * e* e* a* t * e* * * * * a*  Re* * o* * * * * e * * e*  t* e * ate* * a*  a* * * * e* at t*e * a*e*ou*e* ****e*t* o* a** te*t *o*u* e*t** * *  e* * * t a*y* a*e ** * e* a* 
a**e* u*e* to t** *  *o** * P * o* e*t Ma*age* e*t * *  * * *o** e* *y * Re*o*t**  *ega*** *g t*e *ua* * ty * o*t*o*  P* o*e*u*e**

Yapım çalışmaları sırasında kullanılan formlardan örnekler.
Samples of forms under use during execution of works.
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Yapım Dönemi / Construction Period

Uluslararası Proje Yönetimi pratiğinde sık sık şu kav-
ramlarla karşı karşıya geliriz;

• Kalite planlaması 

• Kalitenin Sağlanması 

• Kalite Kontrol

Bu kavramlar günlük dünyamızda bazen iç içe geçer,
bazen birbirlerinin yerine geçerler. Öte yandan “Kalite” başlığı
hem dünyada hem de Türkiye’de üzerine binlerce araştırma
yapılmış, yüzlerce kitap yazılmış, sayısız konferansa konu
olmuş bir başlıktır. Pro-GE “Kalite” başlığını bu güne kadarki
uygulamalarında hem önemsedi hem de gündemde tuttu.
Turner|Pro^GE Ortaklığının ortaklığının 2003 yılında yaptığı
genel toplantılardan birinin teması ise “Kalite” idi. 

Yapım Çalışmalarının 
Saha Denetimi ve Kalite Yönetimi
Field Supervision and Quality Management
of Construction Works

During international Project Management practice we fre-
quently encounter the concepts;

• Quality Planning

• Quality Assurance

• Quality Control

These concepts are sometimes intertwined and someti-
mes interchangeable during daily routine. On the other hand
“Quality” both in Turkey and worldwide, is an issue on which,
thousands of researches made, hundreds of books published,
and been the subject of numerous conferences. Pro-GE both
regarded and kept in agenda, the title “quality” throughout
all activities till today. Theme of one of the general meetings
held by Turner|Pro^GE JV in 2003 was “Quality”. 
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Turner Newyork ofisinden gelen ziyaretçi konuşmacı
görsellerle desteklediği konuşmasını 15.Mayıs.1995 tarihli
ENR Dergisinin kapak konusuyla başlatmıştı;

“KALİTE: İşverenler talep eder, yönetim firmaları üzerine
vaaz verir, yükleniciler (hala ona ulaşmak için) çabalar.”

Bu başlık aslında içinde yaşadığımız çalışma ortamını
çok güzel ifade etmektedir.

Günlük pratikte sık sık karşılaştığımız ve bizi daha işin
başında bulanıklığın içine atan “en üst kalitede”, “kaliteli” gibi
net olmayan kavramları netleştirmek için Webster’s in “Ka-
lite -tekniğin gerekleri yerine getirilirken- işveren tarafından
belirlenen gerekliliklere de uyumun sağlanmasıdır.” sözleriyle
dile getirdiği bu basit ama bir o kadar da anlamlı saptama-
nın esas alınması gerektiğini düşünüyoruz. 

Pro-GE bu basit ama anlamlı tarifi gözeterek hizmetini
sunmak gayreti içindedir. Pro-GE kalitenin tasarımdan baş-
layan uzun ve dikkatli bir süreç sonunda elde edilebilece-
ğinin bilincinde olarak gerek tasarım sürecinde gerekse
uygulama sürecinde kalite planlamasını ve kalite kontro-
lunu sağlayan denetim süreçlerini bu anlayışla geliştirmekte
ve uygulamaya koymaktadır. 

A visitor lecturer from Turner’s New York office, had star-
ted his speech with a visual presentation of the cover theme
of the ENR Magazine dated May 15th, 1995;

“QUALITY: Owners are demanding it, consultants are
preaching it, and construction firms are still struggling with it.”

This statement actually reflects our working environment
very well. 

To clarify the concepts like “highest quality”, “quality”, that
we frequently encounter in daily practice, throwing us into
the blur from the very beginning, we think that the following
simple but meaningful expression;  “Quality is – while fulfilling
the requirements of the technique- to ensure compliance
with the requirements specified by the employer” indicated
in Webster’s, should be considered as a basis.  

Pro-GE is in the efforts to provide services by taking into
account this simple but meaningful definition. Pro-GE, as
aware that quality can be achieved through a long and careful
process starting from the design phase, develops and imple-
ments with this understanding, the control processes that
provide quality planning and supervision during both design
and execution phases.
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Yapım Dönemi / Construction Period

Günlük işleyişte her ölçekte planlama çalışmalarının ya-
pılmasında veya yüklenicilerin planlama çalışmalarının

değerlendirme ve denetlemelerinde projeye özgü özel ko-
şulları gözeten tutarlı ve realist bir “Gerçekleşme Senaryosu”
ile yola çıkılmasının, özenle aranması gereken bir gereklilik
olduğuna inanmaktayız. Bu amaçla “Proje Takvimi” olarak
adlandırdığımız basit ilk planlama çalışmalarından başlaya-
rak yapı uygulaması esnasında kullanılacak detaylı iş prog-
ramlarına yaklaşırken genellikle “Yapım Senaryosu” diye
adlandırdığımız ön çalışmanın yükleniciden Pro-GE format-
larına ve bu formatların talep ettiği içeriğe uygun yapılması
önemle takip ettiğimiz işlemlerin başında gelmektedir.

Pro-GE yüklenicilerin planlama çalışmalarının, öncelikle
kendi çalışmalarında kullandığı primavera programı kulla-
nılarak yapılmasını istemektedir.

Program Yönetimi / Program Management

We are in the belief that, any planning studies at every
scale in daily operations or evaluation and inspection

of contractors’ planning studies, criteria to be sought carefully,
should be starting with a consistent and realistic “Realization
Scenario” considering the specific conditions of the project.
For this purpose, while starting from the first simple planning
studies that we name as “Project Calendar”, and approaching
the detailed work schedules that will be used during cons-
truction executions, one of the primary procedures we re-
quest from the contractor is the “Execution Scenario” that is
expected to be prepared in compliance with Pro-GE formats
and contents that are required by those formats. 

Pro-GE demands that the contractors, during their plan-
ning studies, should use the primavera program which is cur-
rently used in Pro-GE’s own studies.
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Pro-GE’nin kuruluşunu gerçekleştiren grubun yüklenici fir-
malarda uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimi, proje

yönetimi hizmetlerinde sözleşme yönetimi çalışmalarının en
üst düzeyde ve derinlikte yapılmasını sağlamaktadır.

Yapım çalışmalarının seyrine göre ortaya çıkabilecek söz-
leşmesel sorunlar genellikle Yatırımcı (İşveren) - Yüklenici söz-
leşmesini merkeze alan bir dizi sözleşmenin tek başına veyahut
birbiri ile etkileşimi gözetilerek değerlendirilmeyi gerekli kıla-
bilmektedir. Öte yandan yatırımcı açısından söz konusu bu
değerlendirmeler, genellikle Yatırımcı ve Finansman sağlayan
kuruluş arasındaki sözleşmeyi merkeze alan Yatırımcı-Kiracı,
Yatırımcı-İşletmeci sözleşmeleri v.s. gibi bir diğer grup sözleş-
melerin koşulları açısından da ele alınmak zorunluluğunu ge-
tirmektedir. Yatırım projelerinin bu karakteri proje ölçeğinde
“büyük resmi” gözden kaçırmamayı zorunlu kılmaktadır.   

Yatırımcının sözleşme bağı ile ilişkide olduğu bir kuruluş
veya kişinin birbiri ile doğrudan veyahut dolaylı etkileşim ha-
linde olan birden fazla sözleşmelerin bir tanesine dayalı hak
taleplerini bu bütünlük içinde ele alan bir sözleşme yöneti-
minin hayata geçirilememesi halinde hatalı yaklaşımların
proje bütününü etkileyecek maddi ve süresel sorunları da
beraberinde getireceği açıktır.

Yapım işlerinde tecrübeli personelinin katkılarıyla işve-
ren ve yüklenicilerin sözleşmesel hakları gözetilerek en yük-
sek kalitede ve objektif teknik raporlarla desteklenerek
sağlanan bu hizmetler yapım faaliyetlerinde aksamalara
neden olabilecek muhtemel sorunları büyük ölçüde orta-
dan kaldırabilmektedir.

Sözleşme Yönetimi / Contract Management

Having managerial experience for years at the contracting
firms, founding group of Pro-Ge provides the highest

level and depth in the contract management studies relevant
to project management services.

Contractual problems that may arise in connection with
the progress of construction works usually may require eva-
luations considering individually or interactively, of a series of
contracts around the contract between the Investor (the
Employer) and the Contractor. On the other hand in terms
of investors, such evaluations may need to be based also on
the conditions of other groups of contracts like the Investor-
Tenant, Investor-Operator etc. around the contract between
the Investor and the Finance providing organization. Such
character of investment projects makes it mandatory not to
miss the "big picture" at the entire integrity of the project.

It is obvious that lack of a contract management that
handles in integrity, the claims of an individual or an entity
that the investor is in relation under a contract, or one of se-
veral contracts that are directly or indirectly interactive, con-
sequences of such incorrect approach shall bring finance and
time issues that will affect the entire project.

These services provided through contributions of the
personnel experienced in construction works, supported
with objective technical reports representing highest qua-
lity with consideration of contractual rights of the client
and the contractors, to a large extent can eliminate the
possible problems that could cause disruptions in cons-
truction works.
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Yapım Dönemi / Construction Period

Sadece yönettiği projelerde değil birçok kuruluşun talebi
üzerine projelere bütçe tahminleri ve bütçe takibi hiz-

meti sağlayan Pro-GE güncel fiyat bilgileri ve deneyimli
bütçe uzmanları ile realist bütçe çalışmaları yapmaktadır.

İşveren kuruluşların talebine bağlı olarak belli zaman
aralıklarında yapılan bütçe takibi çalışmalarının sonuçları ile
bütçelerde negatif veya pozitif yönde oluşması muhtemel
farklılıklar önceden belirlenerek işveren kuruluşlar bilgilen-
dirilmektedir.

Bütçe Yönetimi / Budget Follow-up

Not only on managed projects, but also upon request of
many institutions Pro-GE carries out realistic budget stu-

dies, providing budget estimations and follow-up services by
experienced budget specialists and current price knowledge.

Results of budget follow-up studies carried out on desired
time intervals depending on demand of employers’ organiza-
tions and predetermined possible negative and positive diffe-
rentiations on budgets are conveyed to the employers’
organizations.
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Proje alanlarında doğal veyahut bir önceki kullanımdan
dolayı oluşmuş kirlilik unsurlarının giderilmesi bugün

Türkiye’de ve dünyada inşaat sektörünün önemli bir gün-
dem maddesi haline gelmiştir.

Pro-GE proje yönetimini gerçekleştirdiği projelerde
proje alanlarında oluşmuş ve insan sağlığı için tehlike arz
eden unsurların çağdaş normlara uygun olarak gideril-
mesi çalışmalarında önemli bilgi birikimine ve deneyime
sahiptir.

İşçi sağlığı açısından da büyük önem taşıdığı için hassa-
siyetle planlanması gereken bu çalışmalar kapsamında;

• Asbest
• PCB ve
• Arsenik 

kaynaklı kirlenmiş unsurların proje alanından uzaklaştırıl-
ması ve uluslararası normlara uygun olarak belirlenmiş stok
sahalarına naklini öngören çalışmalar birçok projede prog-
ramlanmış ve gerçekleşmeler sağlanmıştır.

Kirlilik Yönetimi / Pollution Management
Elimination of any contamination existing in the project

area either naturally or due to previous utilization, has be-
come an important item in the agenda of the construction
sector in Turkey and worldwide.

Pro-Ge has considerable knowledge and experience
regarding the removal of hazardous elements threate-
ning human health according to contemporary norms,
occured on the areas in relation with the projects under
management.

In scope of these studies that need to be carefully plan-
ned due to its importance also in terms of workers’ health; 

• Asbestos
• PCB and
• Arsenic 

sourced contaminated items have been planned to be re-
moved from the project area and transferred to stock areas
determined according to international norms and relevant
implementations have been provided in many projects. 
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Yapım Dönemi / Construction Period

• Aylık Raporlar

• Sözleşmeye Dayalı Hak Taleplerine Yönelik Özel  
Değerlendirme  Raporları

• Uygunsuz İmalata Yönelik Raporlar

• Uzman Raporlarının Değerlendirmeleri

• Hakediş İncelemeleri

• Ara terminlere yönelik durum tespit raporları

• Uygunsuzluk (veya Kirlilik) Giderme Önerileri

Yapım Dönemi ile İlgili İşverenin Bilgisine
ve Onayına Sunulan Çalışmalar
Studies Submitted to the Client for Information
and Approval During Construction Period

• Monthly Reports

• Specific Evaluation Reports Regarding Contractual 
Claims 

• Nonconformance Reports

• Evaluation of Reports by Experts 

• Review of Progress Payment Reports

• Evaluation Reports regarding Milestones

• Corrective Action Plans
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Yapım faaliyetlerinin tamamlanmasının hemen ertesinde ve
sonra da yapının kullanıma alınmasını takip eden aylarda
yapılan tüm çalışmalar olarak nitelendirebileceğimiz bu
dönem bir diğer deyişle yapının yapımcılardan kullanıcılara
devir teslim dönemidir. Bir projenin başarıyla
tamamlandığını sadece sorunsuz geçirilen bir yapım sonrası
dönemi takiben söylemek mümkündür.

This period that we may qualify as the entire activities
carried out upon completion of construction works, and
then continuing during the months after commissioning
of the building, in other words is the handover period of
the building by the contractors to the users. It is possible
to say that a project is completed successfully, only after
a smooth post construction period.

99
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Bu dönem ağırlıklı olarak yapı performansının izlendiği
ve yapı bünyesinde gerçekleştirilmiş elektro-mekanik

sistemlerin sağladığı konfor şartlarının izlenerek gerek gö-
rülmesi halinde tekrar dengelendikleri zaman periyodunu
ifade eder.

Yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasında baş-
layan işletme eğitimi çalışmalarının bir devamı niteliğinde
değerlendirilebilecek çalışmaların bir bölümü de bu
dönem içinde işletme performansı izlenerek sürdürülür.

Bu dönem ayrıca kesin hesap çalışmalarının neticelen-
dirildiği ve proje arşivinin işverene devredildiği son çalış-
maları da kapsar. 

This period mainly represents the period of time that the
performance of the building is monitored and the com-

fort conditions provided by the electro-mechanical systems
within the building are monitored and rebalanced whenever
needed.

Some part of activities that may be evaluated as conti-
nuation of operational training that have commenced du-
ring the final stage of construction, are also continued at this
period, through operational performance monitoring. 

This period also covers the final activities that the final
accounts are concluded and the project archive is handed
over to the employer. 

Forum İstanbul Projesinin tamamlanmasını takiben işverene devredilen kabul evrakları.
Acceptance documents conveyed to the client upon completion of Forum İstanbul Project.
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Yapım Sonrası Dönem / Post Construction Period

Test ve Devreye Alma Çalışmaları
Testing and Commissioning Activities

Yapıldığı dönemin belki de en çok konuşulan projesi olma
özelliğini taşıyan İş Bankası Kuleleri yapım ve yönetim ça-

lışmaları, hemen her kademesinde yer alan bugünün Pro-GE
kadrolarına “Test ve Devreye Alma” çalışmalarının önemini
yaşatarak öğretti. İş Bankası gibi dev bir organizasyonun kısa
bir süre içerisinde Ankara’dan İstanbul’a naklini gerçekleştiren
bu projenin son günleri aynı zamanda Türkçe “Taşınma Yö-
netimi” anlamında kullanılan “Relocation Management” kav-
ramının önemini kavramamızı da sağladı.  

Construction and management activities of İşBank To-
wers bearing the distinction of being perhaps the most

talked-about project, taught today’s Pro-Ge staff that had
been involved at every level, the importance of “Testing and
Commissioning” activities through experiencing. The final
days of this Project that realized in a short time the relocation
of a great organization like İsBank from Ankara to İstanbul,
provided us to comprehend the importance of the concept
“Relocation Management”. 
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Pro-GE ekibi İş Bankası kulelerinin verdiği deneyimle
kuruluşunun daha ilk gününden itibaren “Test ve Devreye
Alma” süreçlerine özel önem verdi. Innocent’in Pro-GE’nin
uygulamada kullanması için geliştirdiği Test ve Devreye
Alma süreçlerini hayata geçirdi ve bu çalışmaları ile işve-
renlerinin sürekli takdirini kazandı. Özellikle Otel Yapıla-
rında ve Alışveriş Merkezlerinde hayata geçirdiği sözü
edilen bu çalışmaları sonucunda yapıların elektro-mekanik
unsurları için gerekli testlerin sonuçları ile elde edilen per-
formans değerleri, bakım ve işletme ile ilgili bilgi ve uyarılar,
yapı bileşenlerinin garanti koşulları ve süreleri ile ilgili do-
kümanlar hem işletmeci grupların hem de işverenlerin be-
ğenisini kazandı.

Pro-GE team, having the experience gained through İş-
Bank Towers, gave a particular importance to “Testing and
Commissioning” processes from the very beginning of its fo-
undation. Implemented the “Testing and Commissioning”
processes that Innocent developed for Pro-GE’s utilization
and gained a continued appreciation from the Employers.
As a result of these works especially in the Hotel Buildings
and Shopping Centers, performance values obtained with
the required tests of electro-mechanical components, infor-
mation and suggestions regarding maintenance and opera-
tion, documents relevant to warranty conditions and periods
of building components gained the appreciation of both
operation groups and the employers.
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Yapım Sonrası Dönem / Post Construction Period

Park Hyatt Maçka Palas Projesi Mekanik Tesisat Dairesi
Mechanical Room at Park Hyatt Maçka Palace Project
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Uluslararası sözleşme tipleri günümüzde birbirine ben-
zer işleyişleri öngörseler de imzalanmış sözleşmelerde

projelerin özel koşullarından kaynaklanan revize edilmiş
maddelerin yanında, kabul ve teslim alma işleyişi açısından
farklılık yaratan terminler ve özel koşulların bulunması ne-
redeyse kaçınılmaz bir durum olarak önümüze çıkıyor.
Kabul ve Teslim İşlemlerinin Koordinasyonunun sözleşme
yapılarından yola çıkılarak planlanması ve işlemlerin bu
planlamaya uygun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasında eksik
ve hatalı imalatın tespiti ve giderilmesi çalışmaları kabul
heyetlerinin çalışma programından makul bir süre önce
Pro-GE şantiye kadroları ve yüklenici yetkililerinin katılımı

Even though internationally accepted contract types stipu-
late processes similar to each other, it is inevitable to meet

in front of us, specific conditions and terms causing differen-
tiations regarding the handover and acceptance procedures
beside the revised clauses that occur due to the specific con-
ditions in the signed contracts of the projects. Coordination
of handover procedures need to be planned as based on the
contract structures and the procedures need to be realized in
compliance with such planning.

Activities regarding the determination of defective works
at the completion stage of construction, starts among Pro-GE
site teams and the contractor’s representatives at a reasonable
time before the program of acceptance committee. Main tar-

Teslim Alma ve Kabul Süreçleri Yönetimi
Handover Process Management
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Yapım Sonrası Dönem / Post Construction Period

ile başlar. Bu ön çalışmanın ana amacı yükleniciye eksik ve
hatalı imalatların nasıl değerlendirileceğini uygulama ile
göstermek, resmi kabul işlemleri öncesinde hatalı ve eksik
imalat miktarını minimize etmek, ve elektro-mekanik te-
sisatın ön testlerini yaparak kabul heyetinin yapacağı test
sürelerini kısaltmaktır.

Kabul çalışmaları öncesinde Pro-GE tarafından kabul
işlemlerinin gerektirdiği ön çalışmalar hakkında yüklenici
ve işveren bilgilendirilir. Aynı zamanda kabul çalışmala-
rında kullanılacak değerlendirme formları projenin özel
koşulları gözetilmek suretiyle düzenlenerek işveren yetki-
lilerinin onayına sunulur ve onaylanmış formlar kabul iş-
lemlerinde kullanılmak üzere yükleniciye verilir.

get of such preliminary study is demonstrating the contractor
how the defective works shall be evaluated, minimizing the
amount of defective works prior to official acceptance and
performing the preliminary tests of electro-mechanical instal-
lations for shortening the time of tests that the acceptance
committee shall perform.

Prior to acceptance, contractor and the employer are in-
formed by Pro-GE concerning the preliminary studies required
for the acceptance procedures. Also the evaluation forms to
be utilized during acceptance are arranged considering the
specific conditions of the project, submitted to the employer
for approval and the approved forms are conveyed to the con-
tractor for utilization during acceptance procedures.
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PROJELER
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Marmara Forum ile birlikte İstanbul’un en geniş ka-
palı alanına sahip Forum İstanbul Projesi büyük

kübajlı toprak hareketlerinin yanında zemin ıslahı, yük-
sek istinat yapıları köprüler, yüksek standartlı bağlantı
yolları, yüksek gerilim hatlarının transferleri, kazık ve jetg-
rout uygulamaları ile öncelikli olarak yoğun bir altyapı
inşaatına sahne oldu.

Proje ayrıca bünyesinde yer alan buz pistleri, buz bar
ve şehir akvaryumu gibi fonksiyonların uzmanlık gerek-
tiren özel teknik uygulamaları ile dikkat çekmektedir. 

Forum İstanbul Project, having the largest indoor space
in İstanbul together with Marmara Forum, comprised

a scene of an intensive infrastructure construction, inclu-
ding soil improvement, high retaining structures, bridges,
high standard connection roads, relocation of high-voltage
lines, piling and jetgrouting executions besides big volume
of earth movements.

The Project attracts the attention with its notable tech-
nical implementations of functions such as ice-skating
rinks, ice bar and city aquarium which require expertise. 

Forum İstanbul
Alışveriş Merkezi / Shopping Center
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Projeler / Projects
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Forum İstanbul 
Alışveriş Merkezi / Shopping Center

İşveren / Client: 
MDC Turkmall İki Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Yeri / Location: Bayrampaşa, İstanbul
Başlama Tarihi / Commencement Date: 04.01.2007
Bitiş Tarihi / Completion Date: 12.11.2010

Tasarımcılar / Designers: 
Konsept Mimarı / Conceptual Architect: T+T Design, Gouda, Netherlands
Mimari Tasarım / Architectural Design: CT Chapman Taylor, London, UK
Uygulama Projeleri / Working Drawings: ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik, İstanbul, Turkey
Statik Tasarım / Structural Design: ARUP Mühendislik ve Müşavirlik, İstanbul, Turkey 
Mekanik Tasarım / Mechanical Design: ARUP Mühendislik ve Müşavirlik, İstanbul, Turkey 
Elektrik Tasarım / Electrical Design: ARUP Mühendislik ve Müşavirlik, İstanbul, Turkey 
Aydınlatma Tasarımı / Lighting Design: Har Hollands, Eindhoven, Netherlands
Peyzaj Tasarımı / Landscape Design: Arzu Nuhoğlu, ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik, İstanbul, Turkey 
Trafik Planlama / Traffic Planning: Hartek Harita Teknoloji, İstanbul, Turkey 

Proje Profili / Project Profile
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Ana Yüklenici / Main Contractor: 
Yorum İnşaat

Proje Bilgileri / Project Information
Arsa / Plot: 386,000m2

Toplam Yapı Alanı / 367,000m2

Hipermarket, Zincir Mağazalar, Mağazalar, Dükkânlar, Sinemalar, 
Yeme – İçme, Eğlence, Akvaryum, Yönetim, Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları, Otopark

Hypermarket, Anchor Stores, Stores, Shops, Cinemas, Catering, 
Entertainment, Aquarium, Management, Common Areas, Technical Rooms, Service Areas, Garage

Özel Çatılar / Special Roofs: 30,000m2, Müşteri Asansörleri / Public Elevators: 10, 
Servis Asansörleri / Service Elevators: 18, Yürüyen Merdivenler / Escalators: 53, Yürüyen Yollar / Travelators: 8

Ödüller / Awards
6. Küresel RLI (Retail & Leisure İnternational) 2011 Yılın Uluslararası Perakende ve Eğlence Merkezi Ödülü

6. Global RLI (Retail & Leisure İnternational) 2011 International Retail & Leisure Destination of the Year Award

Projeler / Projects
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Bugün İstanbul’un siluetinin en belirgin unsurlarından
biri olan İş Kuleleri uzun yıllar boyunca Türkiye’nin ve

bölgenin en yüksek yapısı olma özelliğini taşıdı. Taşıdığı
bir diğer özellik ise 23,000 dijital, 19,000 analog olmak
üzere toplam 42,000 noktayı kontrol eden otomasyon sis-
temi ile yapıldığı dönemin “En Akıllı Yapı”sı olmasıydı. Bu-
günün Pro-GE yöneticileri, sanılanın aksine yüksek
yapıların farklı bir bilgi birikimi gerektirdiğini öğrenmenin
yanında ilk yüksek yapı deneyimlerini de beraber görev
yaptıkları Turner teknik kadrolarının katkılarıyla bu önemli
projede kazandılar.   

İş Towers as a major component of İstanbul’s silhouette
today, represented for many years, the distinction of being

the tallest structure in Turkey and the region. Moreover,
they were the “Most Intelligent Building” of their time with
an automation system controlling a total of 42,000 points
of 23,000 digital and 19,000 analogues. Today’s Pro-Ge exe-
cutives, beside learning that high rise buildings in contrary
to suppositions, require a different accumulation of know-
ledge, gained their first experience on high-rise building
construction in this important project with contributions
of Turner tehnical staff. 

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi
Turkish Işbank General Directorate Complex
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Yapımı sırasında başta Türkiye’de ilk kez uygulanan panel
cephe sistemi olmak üzere birçok teknolojik yeniliği ba-
rındıran projenin şehir merkezindeki konumu aynı za-
manda yapım faaliyetlerini olumsuz etkileyen özel
güçlükleri de beraberinde getirmiştir. Başta trafik kısıtla-
maları olmak üzere birçok idari kısıtlamanın yanında sınırlı
mobilizasyon alanının yarattığı stoklama ve montaj güç-
lükleri ancak doğru belirlenmiş yapım metotları ve dik-
katle takip edilerek güncellenen yapım programları ile
aşılabilmiştir.

Rekor sayılabilecek yapım süresinin yanında ulaştığı çok
yüksek yapım kalitesiyle İş Kulelerinin hikâyesi aynı zamanda
işveren, tasarım grupları, ana yüklenici ve alt yüklenicilerin
bu önemli projeyi gerçekleştirmek için oluşturdukları çağdaş
ve profesyonel bir ortak çalışma ortamının hikâyesidir.  
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Location in the city center, of the project which was harbo-
ring various technical innovations like the panel facade
system practiced for the first time in Turkey, has brought
alongwith peculiar difficulties adversely affecting the cons-
truction activities. Administrative restrictions particularly
the traffic restrictions, difficulties of stocking and installation
created by limited mobilization area had been surmounted
by correctly identified construction methods, carefully mo-
nitored and updated construction programs.

The story of İş Towers, with its highest quality of cons-
truction achieved beside its construction period which can
be considered as a record, therewithal is the story of a con-
temporary and professional mutual working environment
established by the employer, design groups, main contractor
and subcontractors to actualize this important project.

Projeler / Projects
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İşveren / Client: 
Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yeri / Location: Levent, İstanbul
Başlama Tarihi / Commencement Date: 1996
Bitiş Tarihi / Completion Date: 2000

Mimari Tasarım / Architectural Design: Doğan Tekeli - Sami Sisa, Swanke Hayden Connell, A.B.D.
İç Mekan Tasarımı / Interior Design: The Hillier Group
Statik Tasarım / Structural Design: SEVERUD Associates, A.B.D., Balkar Mühendislik – İrfan Balioğlu
Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Jaros, Baum and Bolles Consulting Engineers, A.B.D., Genel Mühendislik A.Ş.
Elektrik Tasarım / Electrical Design: CEDETAŞ Mühendislik 

Danışmanlar / Consultants: 
Asansör, Yürüyen Merdiven Danışmanı / Elevators, Escalators Consultant: John Van Deusen and Associates,Inc. /ABD
Aydınlatma Danışmanı / Lighting Consultant: Hillman Dibernardo and Associates, A.B.D.
Akustik Danışmanı / Acoustics Consultant: Cerami and Associates, A.B.D.
Güvenlik Danışmanı / Security Consultant: Schiff and Associates, /A.B.D.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi
Turkish Işbank General Directorate Complex
Proje Profili / Project Profile
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Ana Yüklenici / Main Contractor:

Tepe / Turner Ortak Girişimi

Proje Bilgileri / Project Information:

Arsa Alanı / Plot Area: 25.900

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 225,000m2

3 adet kulede (52, 34 ve 34 katlı) ofisler, banka, çarşı, konferans salonu, sergi salonu, kafeterya.

Offices, bank, shopping mall, conference hall, exhibition hall, cafeteria in 3 towers (of 52, 34 and 34 floors)

Projede görev yapan Pro^GE personeli / Pro^GE personnel in the project: 

Hasan Barutçu

Selçuk Alten

Bahadır Gümüşoğlu

Savaş Öztürk

Haluk Çapçı

Ödüller / Awards:

2000 – Hillier / Design Award of Excellence - Society Of American Registered Architects / NewYork 

Projeler / Projects
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Radisson Blu Ankara
Radisson Blu Ankara

2001 yılında başlayan Emek Otelleri yenileme projesinin
bir parçası olarak yapımı gerçekleştirilen ve şehrin sem-

bollerinden birisi olan Eski Stad Oteli’nin “Radisson Ankara”
olarak yeniden hizmete girmesini sağlayan projenin en
önemli vasıflarından birisi Amerikan Deprem Şartnamele-
rinden FEMA 356’nın en üst seviyesini işaret eden “Hemen
Kullanım” koşullarını sağlayacak şekilde güçlendirilmesiydi. 

Yapım çalışmalarına başlarken edindiğimiz izlediğimiz ve
gurur duyduğumuz husus ise, yapımın gerçekleştiği 1960’lı
yılların koşulları göz önüne alındığında, tamamen Türk mi-
marlarının ve mühendislerinin eseri olan yapının, mimarlık
ve mühendislik açısından sergilediği çağdaş uygulamalardı. 

Mimari projelerini Mimar Doğan Tekeli ve ortaklarının
ulusal bir yarışmanın birincisi olarak üstlendikleri Stad Oteli
yapısı Sayın Tekeli’nin de bilgisi dahilinde aslına uygun olarak
yenilenmiştir. 

One of the most significant qualities of the Project realized
as part of Emek Hotels Renovation Project that began in

2001 providing the old Stad Hotel that was one of the symbols
of the city, to enter into service again as "Radisson Ankara",was
the reinforcement based on the highest level one of the Ame-
rican Earthquake Specifications, FEMA 356 Earthquake Speci-
fications that point to "Immediate Occupancy". 

While commencing the construction works we were very
proud to observe the contemporary executions performed
in the building in terms of architecture and engineering, when
considered the conditions of the 1960's that the entire buil-
ding was realized by Turkish architects and engineers. 

Stad Hotel that the architectural drawings had been un-
dertaken by Doğan Tekeli and his partners as the winner
of a national competition, was renovated in accordance
with the original structure within knowledge of Mr.Tekeli. 
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İşveren / Client: 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

İşletme / Operation: Radisson SAS

Yeri / Location: Ulus, Ankara
Başlama Tarihi / Commencement Date: 01.10. 2002
Açılış / Opening: 07,2004

Tasarım İşleri / Design Works: Üçgen İnşaat A.Ş.

Danışmanlar / Consultants
Deprem Testleri / Earthquake Tests: STFA
Deprem Güçlendirme Projesi / Earthquake Reinforcement Design: Ülker Mühendislik
Mutfak Danışmanı / Kitchen Consultant: Tahsin Öztiryaki
Çamaşırhane Danışmanı / Laundry Consultant: Proses

Radisson Blu Ankara
Radisson Blu Ankara
Proje Profili / Project Profile
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Ana Yapım Yüklenicisi / Main Contractor
Üçgen İnşaat A.Ş.

Proje Bilgileri / Project Information
Arsa Alanı / Plot Area: 5,400m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 14,000m2

202 Oda, Bar ve Restoranlar, 6 Toplantı Salonu, Mağazalar, Sauna, Sağlık Merkezi, Yönetim, 
Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları

202 Rooms, Bars and Restaurants, 6 Meeting Rooms, Shops, Sauna, Wellness Center, 
Management, Common Areas, Technical Rooms, Service Areas

Projeler / Projects
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Şehir merkezinde, yıkılan eski futbol stadyumunun ye-
rinde gerçekleştirilen Forum Kayseri Projesi bünyesinde,

alışveriş mekanlarının yanında bir otel yapısı ve konut blok-
ları da yer almaktadır. Özellikle yöresel yapı malzemelerinin
kullanımının öngörüldüğü ve yapım çalışmaları halen
süren projenin yapı alanının büyüklüğü ve çevre tanzimi
çalışmaları göz önüne alınırsa şehir merkezine önemli bir
estetik katkı sağlayacağı söylenebilir.

Forum Kayseri Project realized at the plot where the old
soccer stadium was demolished at downtown, also

comprises a hotel building and residences beside the
shopping areas. Significant aesthetical contribution to the
city center is expected when considered the magnitude,
as well as the landscape design of the project that is under
construction, where especially local construction materials
are emphasized to be used.

Forum Kayseri
Alışveriş Merkezi / Shopping Center
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İşveren Client: 
MultiTurkmall Yirmibeş Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret AŞ &
MultiTurkmall Otuzbeş Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret AŞ Apollo Real Estate 

Yeri / Location: Melikgazi, Kayseri
Başlama Tarihi / Commencement Date: 28.09.2007
Bitiş Tarihi / Completion Date: Devam Ediyor / Continues

Konsept Mimarı / Conceptual Architect: T+T Design, Gouda – Netherlands
Mimari Tasarım / Architectural Design: T+T Design, Gouda – Netherlands
Uygulama Projeleri / Working Drawings: ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik, İstanbul, Turkey 
Statik Tasarım / Structural Design: ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik, İstanbul, Turkey 
Mekanik Tasarım / Mechanical Design: ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik, İstanbul, Turkey 
Elektrik Tasarım / Electrical Design: ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik, İstanbul, Turkey
Aydınlatma Tasarımı / Lighting Design: Har Hollands, Eindhoven, Netherlands
Trafik Planlama / Traffic Planning: Ulaşım Art - Erhan Öncü, İstanbul, Turkey

Danışmanlar / Consultants: 
Zemin Danışmanı / Soil Consultant: Prof. Dr. Orhan Erol, METU
Yangın Danışmanı / Fire Consultant: Prof. Abdurrahman Kılıç

Forum Kayseri
Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Proje Profili / Project Profile
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Ana Yüklenici / Main Contractor: 
Kaba Yapı İşleri / Base Building Works Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.

İnce Yapı ve Elektro-Mekanik İşler / Finishing and Electro-Mechanical Works: YDA İnşaat San.A.Ş.

Proje Bilgileri / Project Information:
Arsa / Plot: 76,000m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 162,000m2

Hipermarket, Zincir Mağazalar, Mağazalar, Dükkânlar, Sinemalar, Yeme - İçme, Eğlence, Yönetim, Ortak Alanlar, 
Teknik Alanlar, Servis Alanları, Otopark

Hypermarket, Anchor Stores, Stores, Shops, Cinemas, Catering, Entertainment, Management, Common Areas, 
Technical Rooms, Service Areas, Garage

Müşteri Asansörleri / Public Elevators: 4, Panoramik Müşteri Asansörleri / Panaromic Public Elevators: 3, 
Servis Asansörleri / Service Elevators: 6, Yürüyen Merdivenler / Escalators: 26, Yürüyen Yollar / Travelators: 4

Projeler / Projects

PROGE 22*22:Layout 1  12/13/11  10:15 PM  Page 125



126

Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali
Atatürk Airport International Terminal

Yap-işlet-devret” uygulamasının hayata geçirildiği ilk
projelerden biri olan Atatürk Havaalanı Dış Hatlar

Terminali Projesi ihale süreci, yapım organizasyonu, yatı-
rımın finansman yapısı ve işletme organizasyonu açısın-
dan birçok başarılı uygulamaya sahne olmuştur.

Sonradan Turner/Pro-GE yönetiminde yapılan Büyük
Tarabya Oteli deprem güçlendirmesinde de uygulanan
“Deprem İzolatörleri”nin Türkiye’deki ilk uygulaması bu
projede gerçekleştirilmiştir. Otopark bloğunda yapılan ba-
şarılı “art-gerilimli beton” uygulaması ise yapım tekniği açı-
sından değinilmeye değer bir uygulama olarak
vurgulanmalıdır. 

TAV Ortaklığının bir projesi olarak yürütülen ve plan-
lanan yapım süresinden 7 ay önce tamamlanan bu yatırım
projesinde Pro-GE çalışanlarından Haluk Çapçı teklif ça-
lışmalarını yürütmüş, Hasan Barutçu ve Selçuk Alten
de Tepe İnşaatın Murahhas Azası ve Genel Müdürü ola-
rak ortaklık yönetim kurulunda görev almış ve Projenin
yönetimini yürütmüşlerdir. 

Bu projede Turner International Proje ve İnşaat Yö-
netimi hizmeti vermiştir.

Tender process of Ataturk Airport International Terminal
as one of the initial projects realized under “build-ope-

rate-transfer” has been subject to very successful implemen-
tations with respect to construction organization, financial
structure of the investment and operating organization.

Within this Project, was the first implementation in Tur-
key, of the “Earthquake Isolators” that was later utilized for
the earthquake reinforcement of also Grand Hotel Tarabya
under management of Turner/Pro-GE. Successful “post-ten-
sioned concrete” execution practiced at the garage block is
another worth-mentioning implementation as an aspect of
construction method.

In this investment project carried out by TAV JV, comple-
ted 7 months earlier than the planned date, from Pro-GE
Haluk Çapçı had undertaken the tender studies, and Hasan
Barutçu and Selçuk Alten, were in the management board
of the joint venture and conducted the management of the
Project as the Managing Director and the General Manager
respectively, of Tepe Construction Company.

In this Project Turner International performed Project
and Construction Management services.

“
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İşveren / Client:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Yeri / Location: Yeşilköy, İstanbul
Başlama Tarihi / Commencement Date: 1997
Bitiş Tarihi / Completion Date: 1999

Mimari Tasarım / Architectural Design: E.K. Behlil / GMW Architects
Ana Yapım Yüklenicisi / Main Contractor: TAV (Tepe - Akfen - Vie Ortak Girişimi / Joint Venture)

Proje Bilgileri / Project Information:
Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 380,000m2
Yıllık Yolcu Kapasitesi / Annual Passenger Capacity: 20,000,000
Yaklaşık 264,000m2 Terminal Binası, Çok Katlı Otopark (7,076 Araç), 73,000 m2 Apron, 3,000m2 Su Deposu, Metro İstasyonu, 
115m3 Kapasiteli LPG Deposu, 30.6m Yükseklikte Apron Kontrol Kulesi, 3,500m3/Saat Kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi, 
6,500kg/Saat Çöp İmha Tesisi, 45,000m2 Yol Ve 3,500m2 Viyadük, Çarşı Ve Duty Free, Restoranlar, Barlar, VIP ve CIP Salonları ve Bekleme
Bölümleri ile Teknik Servis Alanları
Approximately 264,000m2 Terminal Binası, Multistorey Carpark (7,076 Cars), 73,000 m2 Apron, 3,000m2 Water Tank, Metro Station,
115m3 Capacity LPG Storage, 30.6m Height Apron Control Tower, 3,500m3/Hr Capacity Wastewater Treatment Plant, 6,500kg/Hr
Garbage Disposal Facility, 45,000m2 Roads and 3,500m2 Viaducts, Shopping Mall and 5.336m2 Duty Free, 10.370m2 Restaurants, Bars, VIP
and CIP Halls ve Lounges and Technical Service Areas
Yolcu Köprüsü 26, Check-in Banko 224, Giden Yolcu Pasaport Kabini 48, Gelen Yolcu Pasaport Kabini 42, Busgate 15, Gelen Yolcu Bagaj
Konveyörü 11, Asansör 62, Yürüyen Merdiven 28, Yürüyen Bant 37
Passenger Loading Bridge 26, Check-in Desk 224, Departure Passport Desk 48, Arrival Passport Desk 42, Busgate 15, Arrival Luggage
Conveyor 11, Elevator 62, Escalator 28, Travelator 37

Ödüller / Awards:
ACEC (Amerikan Mühendislik Konseyi) – “Mühendislik Akademi Ödülü” - Deprem Uygulaması
ACEC (American Council of Engineering Companies) - ‘‘The Engineering Excellence Award” - Earthquake Implementation

Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali
Atatürk Airport International Terminal
Proje Profili / Project Profile
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Marmara Forum
Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Bünyesinde yaklaşık 30,000m2 kapalı alana haiz bir ofis
bloğu da bulunduran Marmara Forum Projesi yaklaşık

330,000 m2 kapalı yapı alanı gözetilirse İstanbul’un en büyük
kapalı alana sahip ticaret kompleksi olarak nitelendirilebilir.

Marmara Forum Project comprising an office building
of nearly 30,000m2 closed area, may be qualified as the big-
gest closed commercial complex in Istanbul when its nearly 
330, 000 m2 closed construction area is considered.
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İşveren / Client: 
MultiTurkmall Yirmibeş Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret AŞ 
MultiTurkmall Otuzbeş Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. 

Apollo Real Estate 

Yeri / Location: Merter, İstanbul
Başlama Tarihi / Commencement Date: 28.12.2007

Bitiş Tarihi / Completion Date: 23.05.2011

Mimari Tasarım / Architectural Design: Tabanlıoğlu Mimarlık ve Danışmanlık, İstanbul, Turkey 
Statik Tasarım / Structural Design: MPI Mühendislik Proje İnşaat, İstanbul, Turkey 

Mekanik Tasarım / Mechanical Design: GN Mühendislik Taahhüt, İstanbul, Turkey
Elektrik Tasarım / Electrical Design: HB Elektrik Proje ve Müşavirlik, İstanbul, Turkey

Peyzaj Tasarımı / Landscape Design: Trafo Mimarlar DS Mimarlık Hizmetleri, İstanbul, Turkey

Danışmanlar / Consultants
Zemin Danışmanı / Soil Consultant: Prof. Dr. Orhan Erol, METU

Yangın Danışmanı / Fire Consultant: Dr. Kazım Beceren, ITU

Marmara Forum
Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Proje Profili / Project Profile

Projeler / Projects
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Ana Yüklenici / Main Contractor:
Yapı-Yorum JV

Proje Bilgileri / Project Information:
Arsa / Plot: 106,000m2
Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 377,000m2
Hipermarket, Zincir Mağazalar, Mağazalar, Dükkânlar, Ofisler, Sinemalar, Yeme – İçme, Eğlence, Yönetim, Ortak Alanlar,
Teknik Alanlar, Servis Alanları, Otopark
Hypermarket, Anchor Stores, Stores, Shops, Offices, Cinemas, Catering, Entertainment, Management, Common Areas,
Technical Rooms, Service Areas, Garage
Müşteri Asansörleri / Public Elevators: 10, Panoramik Müşteri Asansörleri / Panaromic Public Elevators: 9, 
Servis Asansörleri / Service Elevators: 13, Yürüyen Merdivenler / Escalators: 35, Yürüyen Yollar / Travelators: 11
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Forum Mersin
Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Şehir dokusuna sağladığı olağanüstü uyum ile dikkatleri
çeken Forum Mersin Projesi, özellikle yapım çalışmala-

rına önemli kısıtlamalar getiren konumu ve yüksek zemin
suyundan kaynaklanan yapısal güçlükler de göz önüne alı-
nırsa 14 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanan 162.000m2
kapalı alanlı bir ticaret merkezi olmuştur. Forum Mersin
açılışını takiben Avrupa’nın en başarılı alışveriş merkezi se-
çilerek çeşitli ödüller almıştır.

Forum Mersin Project attracting attentions especially due
to its remarkable harmony with the city pattern, is a com-

mercial center with a  closed construction area of 162.000m2.
that has been completed within a very short time like 14
months, despite the structural constraints such as the loca-
tion and the high level of ground water. Following its ope-
ning, Forum Mersin has received several rewards including
the best successful shopping center in Europe.
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İşveren / Client: 
Multi Turkmall Bes Emlak Yatırım Inşaat ve Ticaret A.S.

Yeri / Location: Yenişehir, Mersin
Başlama Tarihi / Commencement Date: 20.01.2006
Bitiş Tarihi / Completion Date: 29.10.2007

Konsept Mimarı / Conceptual Architect: T+T Design, Gouda – Netherlands
Mimari Tasarım / Architectural Design: Chapman Taylor España Architectura y Urbanismo, Madrid, Spain
Uygulama Projeleri / Working Drawings: MM Proje, İstanbul, Turkey
Statik Tasarım / Structural Design: Yalçın Proje Mühendislik, İstanbul, Turkey
Mekanik Tasarım / Mechanical Design: GN Mühendislik, İstanbul, Turkey
Elektrik Tasarım / Electrical Design: HB Teknik Elektrik, İstanbul, Turkey
Aydınlatma Tasarımı / Lighting Design: Har Hollands, Eindhoven, Netherlands
Peyzaj Tasarımı / Landscape Design: Chapman Taylor + MM Proje

Danışmanlar / Consultants
Yangın Danışmanı / Fire Consultant: Prof. Abdurrahman Kılıç

Forum Mersin
Alışveriş Merkezi / Shopping Center
Proje Profili / Project Profile
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Ana Yüklenici / Main Contractor: 
Taca-Yorum JV

Proje Bilgileri / Project Information
Arsa / Plot: 76,000m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 162,000m2

Hipermarket, Zincir Mağazalar, Mağazalar, Dükkânlar, Sinemalar, Yeme – İçme, Eğlence, Yönetim, 
Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları, Otopark

Hypermarket, Anchor Stores, Stores, Shops, Cinemas, Catering, Entertainment, Management, 
Common Areas, Technical Rooms, Service Areas, Garage

Müşteri Asansörleri / Public Elevators: 4, Panoramik Müşteri Asansörleri / Panaromic Public Elevators: 3, Servis
Asansörleri / Service Elevators: 6, Yürüyen Merdivenler / Escalators: 26, Yürüyen Yollar / Travelators: 4

Ödüller / Awards
2008 - MAPIC EG / Avrupa'nın en iyi 3 alışveriş merkezi arasında.

2008 - MAPIC EG / Among best 3 shopping centers in Europe.
2009 - Uluslararası Alışveriş Konseyi (ICSC) tarafından Büyük Alışveriş Merkezi kategorisinde ''Avrupa'nın En İyi

Alışveriş Merkezi'' ilan edildi.
2009 - Announced as the “Best Shopping Center in Europe” by International Council of Shopping Centers

(ICSC) at Large Shopping Malls category.

Projeler / Projects
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Park Hyatt İstanbul - Maçka Palas
Park Hyatt İstanbul - Maçka Palace
Bir dönem Şair-i Azam Abdülhak Hamid Tarhan’ın,

komşusu Keçecizade İzzet Fuat Paşa ve Kerime
Nadir’in yaşadığı mekan olan Maçka Palas bu gün yeni bir
fonksiyon üstlenerek uluslararası  “Hyatt” grubunun en üst
standardını temsil eden “Park Hyatt İstanbul” adı altında
otel olarak hizmet veriyor. Taşıyıcı sistemi daha önce yeni-
lenmiş olan yapının bazı mekânları, yapı otel fonksiyonuna
dönüştürülürken koruma kuralları gözetilerek cephesi as-
lına uygun olarak korundu.

Yeni fonksiyonu ile birden fazla uluslararası ödüle layık
görülen İstanbul’un bu önemli mimari değeri yüksek tekno-
lojiye sahip elektro-mekanik tesisatı ve hemen her biri bir-
birinden farklı tasarlanmış 90 odasıyla 2008 yılından beri
hizmet vermektedir.

Maçka Palas, known once as the residence of the
Grand Poet Abdulhak Hamid Tarhan with his

neighbors Keçecizade İzzet Fuat Pasha and Ms. Kerime
Nadir, today has undergone a new function serving as a
hotel named “Park Hyatt İstanbul” representing the highest
standards of the international “Hyatt” group. Due to protec-
tion of heritage, facade and some other spaces in the buil-
ding, structural system of which was previously renovated,
were conserved during transformation to a hotel.

Deemed worthy of several international awards with its
new function, this significant architectural value of İstanbul,
has been in service since 2008 with its 90 rooms almost each
designed differently and electro mechanical systems equip-
ped with highest technology.
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Projeler / Projects
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Projeler / Projects
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İşveren / Client: 
Arena Giyim Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

İşletme / Operation: Park Hyatt
Yeri / Location: Teşvikiye, İstanbul
Başlama Tarihi / Commencement Date: 30.12.2005
Açılış Tarihi / Opening Date: 07.11.2008

Mimari Tasarım / Architectural Design: Gerner Kronick+Valcarcel, Architects, PC
Uygulama Projeleri / Working Drawings: Paker Mimarlık, İstanbul, Turkey
Statik Tasarım / Structural Design: Altınsoy İnşaat Taahhüt, İstanbul, Turkey
Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Genel Mühendislik, İstanbul, Turkey
Elektrik Tasarım / Electrical Design: Aykar Mühendislik, İstanbul, Turkey

Park Hyatt İstanbul - Maçka Palas

Proje Profili / Project Profile
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İnşaat İşleri Yapım Yüklenicisi / Civil Works Contractor:
Tekin İnşaat

Mekanik Tesisat İşleri Yapım Yüklenicisi / Mechanical Works Contractor: Üntes Mühendislik
Elektrik Tesisat İşleri Yapım Yüklenicisi / Electrical Works Contractor: Timsan Elektrik

Proje Bilgileri / Project Information
Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 16,000m2

90 Süit Oda, Teras Bar, Restoranlar, Toplantı Odaları, Mağazalar, Havuz, Spa, 
Fitness, Yönetim, Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları, Otopark

90 Suite Rooms, Terrace Bar, Restaurants, Meeting Rooms, Stores, Pool, Spa, 
Fitness, Management, Common Areas, Technical Rooms, Service Areas, Garage

Ödüller / Awards
2009 - Boutique & Lifestyle Lodging Association (BLLA) / En iyi 5 otel arasında arasında.

Restorasyon ve Renovasyon Alanında En İyi Otel
2009 - Boutique & Lifestyle Lodging Association (BLLA) / Among best 5 hotels.

Best Hotel in the category of Restoration and Renovation.
2009 - Travel+Leisure / En iyi en yeni oteller arasında.

2009 - Travel+Leisure / Among the Best Newest Hotels.
2009 - CNBC-e Business / Avrupa’nın en iyi iş oteli.

2009 - CNBC-e Business / The best business hotel in Europe.

Projeler / Projects
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Antalya’nın en büyük alışveriş merkezi özelliğini taşı-
yan TerraCity Alışveriş Merkezi sınırlı mobilizasyon

alanı ile özel yapım güçlüklerine sahne oldu. Haziran
2011'de görkemli bir açılışla hizmete girdi.

Yüksek yapım kalitesiyle dikkat çeken bu proje işve-
renimiz yatırımcı kuruluş;

ERIAPARTNERS - PRAMERICA 

tarafından geçekleştirildi. 

TerraCity Shopping Center with the distinction of the
largest in Antalya, experienced specific construction dif-

ficulties due to limited mobilization area. It started servicing
associated with a grand opening ceremony in June 2011.  

This project, attracting the attention with its high cons-
truction quality was accomplished by our Client, the inves-
ting institution;

ERIAPARTNERS - PRAMERICA 

TerraCity
Alışveriş Merkezi / Shopping Center
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TerraCity ve bir Hanefi Yeter çalışması
TerraCity and an art piece of Hanefi Yeter
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Projeler / Projects
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İşveren / Client:
Eria Pramerica Med Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Proje Geliştirme / Project Development: EriaPartners Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Yeri / Location: Antalya
Başlama Tarihi / Commencement Date: 07.12.2007
Bitiş Tarihi / Completion Date: 01.06.2011

Konsept Mimarı / Conceptual Architect: Öncüoğlu Mimarlık
Uygulama Projeleri / Working Drawings: Öncüoğlu Mimarlık
Statik Tasarım / Structural Design: Ural Mühendislik
Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Metta (GMD - Genel Mekanik)
Elektrik Tasarım / Electrical Design: Key Mühendislik
Peyzaj Tasarımı / Landscape Design: Promim Çevre Düzenleme ve Kentsel Tasarım 

Danışmanlar / Consultants:  
Yangın Danışmanı / Fire Consultant: Karina
Zemin Danışmanı / Soil Consultant: Tuğrul Özkan, ITU
Elektrik Danışmanı / Electrical Consultant: Elektrosis - Aydın Gürpınar

TerraCity
Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Proje Profili / Project Profile
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Ana Yüklenici / Main Contractor:
Taca Gökan JV

Proje Bilgileri / Project Information:
Arsa / Plot: 22,000m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 120,000m2
Süpermarket, Zincir Mağazalar, Mağazalar, Dükkânlar, Sinemalar, Yeme – İçme, Eğlence, Yönetim, Ortak Alanlar, 

Teknik Alanlar, Servis Alanları, Otopark
Supermarket, Anchor Stores, Stores, Shops, Cinemas, Catering, Entertainment, Management, 

Common Areas, Technical Rooms, Service Areas, Garage

Ödüller / Awards:

Mall of the Year: Teşvik Ödülü / Encouragement Award
Best Destination of the Year: Teşvik Ödülü / Encouragement Award

Projeler / Projects
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Forum Trabzon
Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Karadeniz sahil yolunun hemen yanında gerçekleştirilen
Forum Trabzon sadece Trabzon’a değil Karadeniz sahili

ile Trabzon’a komşu illere de hizmet verecek kapasitede
planlanmıştır. Proje özgün mimarisi, çevre tanzimi ve barın-
dırdığı çağdaş sanat eserleriyle Trabzon sahil şeridinin ilk al-
gılanan unsurlarından biri olmuştur.

Forum Trabzon has been designed according to a ca-
pacity to serve not only Trabzon but also the Blacksea

coast and the neighboring cities. The Project represents
an eye-catching spot at the Trabzon coastline comprising
a distinctive architecture, landscape design and contem-
porary works of art.
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İşveren / Client: 
MultiTurkmall Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret AŞ

Yeri / Location: Trabzon
Başlama Tarihi / Commencement Date: 18.05.2006
Bitiş Tarihi / Completion Date: 29.10.2007

Konsept Mimarı / Conceptual Architect: T+T Design, Gouda – Netherlands
Mimari Tasarım / Architectural Design: CPU, Lisbon, Portugal
Uygulama Projeleri / Working Drawings: OC Mimarlık, İstanbul, Turkey
Statik Tasarım / Structural Design: ARUP Mühendislik ve Müşavirlik, İstanbul, Turkey
Mekanik Tasarım / Mechanical Design: ARUP Mühendislik ve Müşavirlik, İstanbul, Turkey
Elektrik Tasarım / Electrical Design: ARUP Mühendislik ve Müşavirlik, İstanbul, Turkey
Aydınlatma Tasarımı / Lighting Design: Har Hollands, Eindhoven, Netherlands
Peyzaj Tasarımı / Landscape Design: Anak Peyzaj Tasarım, İstanbul, Turkey
Trafik Planlama / Traffic Planning: Erhan Öncü + Hartek, İstanbul, Turkey

Forum Trabzon
Alışveriş Merkezi / Shopping Center
Proje Profili / Project Profile
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Ana Yüklenici / Main Contractor: 
Nata-Yorum JV

Proje Bilgileri / Project Information:
Arsa / Plot: 72,000m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 131,000m2

Hipermarket, Zincir Mağazalar, Mağazalar, Dükkânlar, Sinemalar, Yeme – İçme, Eğlence, Yönetim, 
OrtakAlanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları, Otopark

Hypermarket, Anchor Stores, Stores, Shops, Cinemas, Catering, Entertainment, Management, 
Common Areas, Technical Rooms, Service Areas, Garage

Özel Çatılar / Special Roofs: 6,023m2, Müşteri Asansörleri / Public Elevators: 3, Servis Asansörleri / 
Service Elevators: 5, Yürüyen Merdivenler / Escalators: 14, Yürüyen Yollar / Travelators: 3

Projeler / Projects
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santralistanbul Kültür ve Eğitim Yapıları  
santralistanbul Cultural and Educational Buildings

Yapımı 1910 yılında başlamış ve 1914 yılında İstanbul
için elektrik enerjisi üretimine başlamış olan santralis-

tanbul’dan bahsederken öncelikle projenin hemen ilk gü-
nünden başlayan ve son güne kadar süren mesleki
heyecan fırtınasından söz etmek lazım. Bünyesindeki kon-
ferans salonları, açık hava toplantı mekânları, kütüphanesi,
müzeleri ve sergi mekânlarıyla bugün şehrin kültürel faa-
liyetlerine önemli bir katkı sağlayan  “santralistanbul” aynı
zamanda çokuluslu saygın bir eğitim kurumunun kam-
püsünü de barındırıyor. 

Bilgi üniversitesinin çağdaş yaklaşımı hemen işin ba-
şında farklı disiplinlerde birçok saygın bilim insanını pro-
jeye katkı sağlamaya yöneltti. Korunması gereken, bize
gelecekte geçmişe dönük bilgiler sağlayacak hemen her
değerli unsur (dokümanlar, makine parçaları, yapı ele-
manları v.s) büyük bir titizlikle belirlendi kayıt ve koruma
altına alındı. 

Kısa bir süre sonra santral ile ilgili ilk çalışmalar yayın-
lanmaya başladı. Bu çalışmalar biz yapımcılar için cevap-
lanması güç bir soruyu da beraberinde getirdi. 

“Hangi dönemi koruyacağız?”

Yapımına başlandığı 1910’dan işlevini yitirdiği 1983 yı-
lına kadar çeşitli dönemlere ait üretim teknolojisinin ya-
nında betonarme teknolojisinden önceki dönemin çelik

When we start talking about santralistanbul, that was
started to be constructed in 1910 and began suppl-

ying electricity for İstanbul in 1914, we need to mention
about the storm of professional excitement from the very
first day of the project that lasted until the last day. “sant-
ralistanbul” while providing a significant contribution to
the cultural activities of the city today with its conference
halls, outdoor meeting spaces, libraries, museums and ex-
hibition spaces, also hosts the campus of a prestigious mul-
tinational educational institution as well.

Contemporary approach of Bilgi University oriented
many prestigious scientists from different disciplines to
contribute to the project right from the beginning. Almost
all valuable items (documents, machine parts, structural
elements, etc.) to provide information for us in the future
regarding the past were specified with great care, recorded
and taken under protection.

After a short while, first studies related with the plant
started to be issued. However, this study brought along
with a question which was difficult for us to answer.

“Which period shall we protect?”

Beside the production technologies belonging to various
periods starting from the construction in 1910, till 1983 when
it lost its function, we were confronted with an industrial plant
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santralistanbul
Bugün müze olarak faaliyet gösteren teknik hacimler. / Technical rooms that function today as museum.

Projeler / Projects
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ağırlıklı sanayi yapılarından, Seyfi Arkan’ın 1944 tarihli
ilave santral yapısına, Türkiye’nin ilk işçi lojmanlarından, te-
sisin ilk yıllarında yapılmış olağanüstü yapım kalitesine ulaş-
mış soğutma suyu kanallarına varıncaya kadar yıllarca yeni
ilaveler yapılarak son günlerine gelmiş 73 yıllık bir sanayi
tesisi ile karşı karşıyaydık.

Üstelik kaçınılmaz olarak sınırlı bir bütçeyle yola çıkılmıştı.
İlave finansman için başvurulan uluslararası kredi kuruluşları
ile ilk görüşmeler yapılırken doğal olarak gündemimize asbest
ve sanayi tesislerinin yaratmış olabileceği muhtemel kimyasal
kirliliklerin giderilmesi ön koşulu geldi. Yapım çalışmaları ön-
cesinde ve sonrasında Pro-GE yönetmelikler gereği kullanıl-
ması gereken atık stoklama noktalarını ve yüklenicilerin
uygulayacakları korunma tedbirlerini içeren “atık yönetimi”
çalışmalarının esaslarını belirledi. 

Yeni deprem kodları ve taşıma kapasitesi açısından so-
runlu zemin koşulları, yıllara meydan okurken yapılarda
oluşan deformasyon ve oturmalar, taşıyıcı özelliğini yitirdiği
gözlenen yapı elemanları ve sorunlu alt yapısıyla Proje,
hemen her mühendislik dalında çözülmesi gereken büyük
sorunları da beraberinde getirdi. Sorunlar çok kıymetli
bilim adamlarının önderliğinde aşıldı. 

Strüktürel sorunların önemli kaynağını teşkil eden
zemin iyileştirme ve oturmaların giderilmesi Prof.
Ahmet Sağlamer’in yönlendirmesi ile geliştirilen farklı

of 73 years old that had reached its last days through additions
in time, comprising industrial steel structures executed before
the period of reinforced concrete technology, additional power
structure by Seyfi Arıkan from 1944, first workers’ lodgings in
Turkey, cooling water lines built during first years of the facility
with an extraordinary quality of construction. 

Moreover, start-up was inevitably with a limited budget.
During the initial discussions with international loan agencies
applied for additional funding, naturally the prerequisite for
elimination of possible chemical pollution which might had
been generated by asbestos and industrial facilities, came into
our agenda. Pro-GE determined the principles of “waste ma-
nagement” activities which comprised the waste storage
spots and the protection measures to be implemented by
the contractors in accordance with the regulations.

The Project brought big problems almost in all engineering
disciplines in terms of problematic soil conditions, deformations
and displacements occurred on structures while defying the
years, structural parts observed to have lost their characteristics
and a problematic infrastructure, considering the new earth-
quake codes and structural capacity. These problems were sol-
ved under the leadership of very precious scientists.

Soil improvements and elimination of displacements
that were the major source of structural problems were ac-
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santralistanbul
Silahtarağa Elektrik Santralı üretim yaparken. Resimdeki tamirhane bölümü bugün santralistanbul'da
caz müziği ve uluslararası müzik performanslarının yeraldığı bir mekana dönüşmüştür.  
The times when Silahtarağa Electricity Plant was under operation. Workshop in the photo is now hosting
jazz music and international performances in santralistanbul. 

Projeler / Projects
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totları ve teknolojiler kullanılarak aşıldı. Mevcut yapıların
takviyesini ve yeni yapıların statik çözümlerini Yüksek İn-
şaat Mühendisi Faruk Tuncel ve Tuncel Mühendislik ça-
lışanlarının özverili çalışmalarına borçluyuz. Projede gerek
yeni yapılarda gerekse mevcut yapılarda oluşan estetik de-
ğerler ise Çağdaş Türk Mimarisinin genç temsilcilerinden;

• Emre Arolat
• Han Tümertekin ve
• Nevzat Sayın 

tarafından yaratıldı.

santralistanbul Projesinin sevgili arkadaşımız ve meslek-
taşımız Mimar Akın Barlas’ın başında bulunduğu proje
yönetimi çalışmaları biz Pro-GE çalışanları için övündüğü-
müz bir referansın ötesinde önemli bir öğrenim süreci de
oldu.

Pro-GE olarak bize bu elit çalışma ortamında birlikte
çalışma imkanını veren başta Sayın Oğuz Özerden ve
Sayın Yiğit Ekmekçi olmak üzere Bilgi Üniversitesi Yöne-
ticilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. 

hieved through construction methods and technologies
developed with directions by Prof. Ahmet Sağlamer. We
owe the reinforcement of existing structures and structural
solutions of new buildings to the devoted efforts of Ms. Civil
Engineer Faruk Tuncel and the employees of Tuncel En-
gineering. Aesthetic values achieved in both new and exis-
ting buildings were created by the young representatives of
Contemporary Turkish Architecture; 

• Emre Arolat
• Han Tümertekin and
• Nevzat Sayın 

Beyond being a reference that we are proud of as the
Pro-GE staff, project management works of santralistanbul
under the leadership of our beloved friend and colleague
Architect Akın Barlas became an important training pro-
cess.

We would like to express our thanks particularly to
Messrs. Oğuz Özerden and Yiğit Ekmekçi and the Ma-
nagers of Bilgi University for providing us the opportunity
to work together at this elite work environment. 
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santralistanbul
Enerji Müzesi - Yenileme çalışmaları sonunda temizlenerek sergilenen ekipman.
Museum of Energy - Equipments in exhibition cleaned during renovation works.

Projeler / Projects
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Enerji Müzesi - Silahtarağa Elektrik Santralı / Göstergeler
Museum of Energy - Silahtarağa Electrical Plant / Scales
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santralistanbul
Yeni yapılar - Üniversite Binaları / New buildings - University Buildings

Projeler / Projects
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İşveren / Client: 
Bilgi Üniversitesi

Yeri / Location: Sütlüce, İstanbul

Ana Galeri Konsept Tasarım / Main Gallery Concept Design: NSMH - Nevzat Sayın + EAA - Emre Arolat
Ana Galeri Uygulama Projeleri / Main Gallery Working Drawings: EAA - Emre Arolat - Enerji Müzesi Mimari
Tasarım / Museum of Energy Architectural Design: Mimarlar Tasarım Ltd. - Han Tümertekin
Eğitim Yapıları Mimari Tasarım / Educational Buildings Concept Design: NSMH - Nevzat Sayın - EAA - Emre Arolat
Kafeterya Mimari Tasarım / Cafeteria Architectural Design: NSMH - Nevzat Sayın
Statik Tasarım / Structural Design: Tuncel Mühendislik
Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Dinamik Proje
Elektrik Tasarım / Electrical Design: Enkom Mühendislik
Peyzaj Tasarım / ILandscape Design: Trafo Mimarlar
Altyapı / Infrastructure: Sigal

Danışmanlar / Consultants
Enerji Müzesi Mimari Araştırma / Museum of Energy Architectural Research: DS Mimarlık
Enerji Müzesi Danışmanlar / Museum of Energy Consultants: Doç. Dr. Can Binan, Y.Mimar Gül Köksal, 
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kaptı, Prof. Dr. Wolfgang Ebert

santralistanbul
Proje Profili / Project Profile
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Ana Yüklenici / Main Contractor: 
Data İnşaat A.Ş.

Proje Bilgileri / Project Information:

Arsa Alanı / Plot Area: 100,000m
2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 35,000m
2

Kültür Merkezi, Sanat Galerisi, Müze, Kütüphane, Üniversite Kampus Binaları, Kafeteryalar, 

Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları, Altyapı, Peyzaj 

Cultural Center, Art Gallery, Museum, Library, University Campus Buildings, Cafeterias, 

Common Areas, Technical Rooms, Service Areas, Infrastructure and Landscaping

Ödüller / Awards
Uluslararası Mimarlık Ödülleri / International Architecture Awards 2010: NSMH - Nevzat Sayın + EAA - Emre Arolat

Projeler / Projects
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İstanbul’un Anadolu yakasındaki ilk büyük alışveriş merkezi
yatırımı olan Nautilus Alışveriş Merkezi yapım çalışmaları

açısından yüksek zemin suyu seviyesi sonucu oluşan güç-
lüklere karşı uygulanan mühendislik çözümleri ile ilginç bir
deneyim olarak öne çıkıyor. Bu projede özellikle derin temel
kazısının yapılabilmesi için gerekli yüksek istinad yapıları, şehir
merkezinde kazı yapmanın getirdiği özel güçlüklerin yanında
mevcut şehir altyapısının deplasmanları gibi özel ve güçlük-
leri olan uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Nautilus Shopping Center that is the first large shopping
center investment at the Anatolian side of Istanbul,

stands as an interesting experience in terms of engineering
solutions implemented against difficulties confronted due
to high level of ground water. In this project, specific and
complicated executions were performed like high retaining
structures for providing deep excavation, relocation of the
existing city infrastructure, besides the specific difficulties of
excavation works at the city center.  

Tepe Nautilus
Alışveriş Merkezi / Shopping Center
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Yatırım / Invesment:
Tepe Grubu, Bilkent, Ankara Colin Investments, Hans Otto Nagel

Yeri / Location: Kadıköy, İstanbul
Başlama / Commencement: 2000

Bitiş / Completion: 2002

Konsept Mimarı / Conceptual Architect: Colin Investments & Nagel
Uygulama Projeleri / Working Drawings: Tepe Grubu Tasarım Ofisi / Tepe Group Design Office

Ana Yüklenici / Main Contractor:
Tepe İnşaat A.Ş.

Proje Bilgileri / Project Information:
Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 155,000m2

Hipermarket, Zincir Mağazalar, Mağazalar, Dükkânlar, 
Sinemalar, Yeme – İçme, Eğlence, Yönetim, Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları, Otopark

Hypermarket, Anchor Stores, Stores, Shops, Cinemas, 
Catering, Entertainment, Management, Common Areas, Technical Rooms, Service Areas, Garage

Projede görev yapan Pro^GE personeli / Pro^GE personnel in the project:
Hasan Barutçu

Selçuk Alten 
Ertuğrul Norman 

Fatoş Emirhasanoğlu

Tepe Nautilus
Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Proje Profili / Project Profile

Projeler / Projects
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Türkiye’nin ilk Akıllı Evleri” olarak bilinen ve hala güncel
olan bu konut projesinin uygulaması Yönetim Kurulu

Üyemiz Mimar Selçuk Alten’in başında bulunduğu bir
takım tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje ile ilgili bilgileri
Selçuk Alten’in “Belek Sahilinde Kumullar, Fıstık Çam-
ları ve Bir Konaklama Yapısı” başlıklı kitabından bir alıntı
yaparak aktaralım;

“Yapımına 1993 yılında başlanan ve 1996 yılında ta-
mamlanan Sarıkonaklar İstanbul’un en ilginç toplu konut
projelerinden biri olma özelliğini hala koruyor. Bina otomas-
yonunun dünya üzerinde de henüz çok yeni olduğu o dö-
nemlerde her nasılsa “Akıllı Evler” adını alan bu projeye
başladığımızda proje müdürü olarak benim “Akıllı Ev” kav-

Execution of this residential project that is known as the
“First Smart Homes in Turkey” and still actual, was reali-

zed by a team directed by our Board Member Architect
Selçuk Alten. Let us convey information about the Project
with a quaotation from the book by Selçuk Alten named
“Sand Dunes, Stone Pines and a Hotel Building at
Belek Coast”;

“Sarıkonaklar, the construction of which started in 1993
and ended by 1996, still keeps its characteristic of having
place among the most remarkable mass housing projects in
İstanbul. When we started with this project that had some-
how got the name “Smart Homes” at a period that building
automation was quite a new concept all over the world, I

Sarıkonaklar
Konut / Housing

“

Babek Sobhi
Ahşap Heykel - Atık ahşap malzeme kullanılmıştır. 
Wood Sculpture - Waste wood has been used.
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ramı hakkında en ufak bir fikrim yoktu. İşin komik yönü sa-
nırım bu projeye isim babalığı yaptığı söylenen Emlak Ban-
kası yetkilileri ve yapımcı Mesa yöneticilerinin de pek belli
etmeme gayreti içinde olsalar da Akıllı Ev’le ilgili dillerine
doladıkları soyut birkaç söylem dışında benden farklı ol-
duklarını sanmıyorum.

“Akıllı Ev” ve sonradan oturtmaya çalıştığımız “Sağlıklı
Ev” kavramları tasarım çalışmalarına paralel olarak özverili
bir ekibin “Akıllı” yaklaşımı sonucu gelişti ve bu gün hala so-
runsuz çalışan Elektro/Mekanik sistemleri ile başarılı bir
proje gerçekleştirildi. Bilgisayar teknolojisinin yaşam konfo-
runu artırmak için ilk kez bir toplu konut projesinde kulla-
nılmasında sanırım o günlerde henüz deneme aşamasında
olan ve Honeywell firmasının bir ürünü olan “Total Home”
bina otomasyonunun tekil konuttan toplu ve çok katlı ko-
nutlara uyarlamasında tasarımcıların yanında Honeywell’in
o dönem görev yapan teknik ekibinin birlikte ve yoğun ça-
lışmaları önemli rol oynadı. Toplam 256 konut içeren bu
projenin mimarları Mutlu Çilingiroğlu ve Adnan Kaz-
maoğlu’nun yarattıkları mekanların, (özellikle dış mekan-
ların) yıllarca eskimediğini bu gün mutlulukla izliyorum.

Yapıldığı dönemde basının sürekli ilgisini çeken, konut
piyasasında o güne kadar görülmemiş fiyatlarla alıcı bulan,
yüksek fiyatları ile TBMM de bile tartışma konusu olan
bu proje ayrıca bizlere sadece konutun akıllı olamayaca-
ğını, yapımcının, kullanıcının, tasarımcının da akıllı olması
gerektiğini öğretti.”

had no idea about the concept of “Smart Homes” as the
project manager.  More funnily, I suppose the officials of
Emlak Bank who found the name for this project and the
managers of the contractor Mesa even though in efforts of
not showing, weren’t different from me further than a few
abstract statements on Smart Homes.

The concepts of “Smart Homes” and the “Healthy Homes”
that we tried to set up later, were developed parallel to design
studies, through the “Smart” approach of a self-sacrificing team
and a successful project was realized with its Electro/Mechanical
systems that still properly operate today.   Beside the designers,
intense efforts of Honeywell’s technical team at that period had
a great role during adaptation from single houses to multistorey
housing, of the “Total Home” building automation system, the
product of the company Honeywell which was at the trial pe-
riod for the first use of computer technology in mass housing
for increasing quality of life. Today I gladly observe the never
aging spaces (especially the exterior spaces) created by Mutlu
Çilingiroğlu and Adnan Kazmaoğlu, the architects of this
project comprising totally 256 dwellings.

This project that attracted the continuous attention
of media during its construction, that found buyers with
unprecedented prices in the housing sector, and had been
subject to discussions even at TBMM the Parliament due
to high prices, taught us that only the building itself cannot
be smart, but the builders, users and the designers should
also be smart.”

Projeler / Projects
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İşveren / Client: 
Emlak Konut A.Ş.

Yeri / Location: Etiler, İstanbul
Başlama Tarihi / Commencement Date: 03, 1993
Bitiş Tarihi / Completion Date: 02, 1996

Mimari Tasarım / Architectural Design: MİAR Mimarlık - Mutlu Çilingiroğlu + Adnan Kazmaoğlu
Statik Tasarım / Structural Design: İsmet Babuş

Ana Yüklenici / Main Contractor:
Mesa Mesken Sanayi A.Ş.

Proje Bilgileri / Project Information: 
Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 54,000m2

23 blokta 253 daireden oluşan bir konut projesi.(Gelişmiş ev otomasyon sistemi ile donatılmıştır)
A housing project with 23 apartment buildings including 253 flats. (Equipped with advanced home automation)

Projede görev yapan Pro^GE personeli / Pro^GE personnel in the project: 
Selçuk Alten
Bahadır Gümüşoğlu
Celal Özkan

Sarıkonaklar
Konut / Housing
Proje Profili / Project Profile
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Sarıkonaklar'ın dış mekanını süsleyen heykeltraş Rahmi Aksungur'un bir eseri.
An art piece of the sculptor Rahmi Aksungur who enriched exterior spaces of Sarıkonaklar.

Projeler / Projects
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Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi bir sunuş yazısında Bil-
kent’i şöyle anlatıyor;

“Tepe İnşaat ve kardeş şirketleri, temeli 1985 yılında atı-
lan ve on beş yılda 30bin nüfuslu bir yerleşim haline gelen
Bilkent’te, 550 hektarlık bir arazi üzerinde, bir milyon met-
rekareyi aşan bir yapılanma ile kreşten üniversiteye kadar
her düzeyde eğitim tesisleri, konser salonları, spor kom-
pleksleri, çarşı merkezleri, otel, sinemalar, cafe ve konutla-
rıyla kendi kendine yeten bir “Yeni Kent” yaratmıştır.
İnanıyoruz ki Bilkent yerleşimi Türkiye’de ilk “Tasarlanmış
/ Tanımlanmış Kent” Projesi olarak nitelendirilebilecek ve
tarihsel süreçteki yerini alacaktır.”

Tepe Architectural Culture Center in a presentation, tells
about Bilkent as follows;

“Tepe Construction and sister companies created a self
sufficient “New City” with a population of 30 thousand at
Bilkent, a city built on 550 hectares of land with buildings ex-
ceeding one million square meters of construction, including
all levels of educational facilities from kindergartens to uni-
versity, concert halls and movie theatres, cafes and restau-
rants, shopping and business centers, sports facilities, hotels,
factories and housing complexes, was constructed over a fif-
teen years period beginning with its foundation in 1985. We
believe that the Bilkent settlement, at the outset as a living
organism and a “self sufficient city” and will play a unique role
in the evolution of city planning practice in Turkey.”

Bilkent Konutları
Bilkent Houses
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Projeler / Projects

İşveren / Client:
Türkiye Emlak Bankası / Turkish Emlakbank

Yeri / Location: Bilkent, Ankara
Başlama / Commencement: 1993

Bitiş / Completion: 1997

Mimari Tasarım / Architectural Design: Tepe Grubu / Tepe Group

Ana Yüklenici / Main Contractor:
Tepe İnşaat A.Ş.

Proje Bilgileri / Project Information:
2.626 daire ve 224 villa, sosyal alanları, altyapı ve çevre düzenlemesi

2,626 flats, 224 villas, social facilities, infrastructure and landscape works

Projede görev yapan Pro^GE personeli / Pro^GE personnel in the project:
Hasan Barutçu

Selçuk Alten 

Bilkent Konutları
Bilkent Houses

Proje Profili / Project Profile

PROGE 22*22:Layout 1  12/13/11  10:15 PM  Page 171



172

İzmir’in simgesi olan Büyük Efes Oteli’nde işletmeci Swis-
sôtel standartları gözetilerek yapılan renovasyon amaçlı

tasarım çalışmaları ve Kongre Merkezi’nde yapılan güç-
lendirme uygulamaları için Turner|Pro^GE JV olarak
proje yönetim hizmeti sağlanmıştır. Büyük Efes Oteli bila-
hare özelleştirme kapsamına alınmıştır.

At Grand Efes Hotel that is the symbol of İzmir, project ma-
nagement services were performed as Turner|Pro^GE

JV, regarding design activities for the purpose of renovation
according to the standards of the operator Swissôtel and the
reinforcement works at the Congress Center. Later Grand Efes
Hotel was included in the scope of privatization. 

Büyük Efes Oteli
Grand Hotel Efes 
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İşveren / Client: 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

İşletme / Operation: Raffles International
Yeri / Location: İzmir

Başlama Tarihi / Commencement Date: 06.01. 2003

Mimari Tasarım / Architectural Design: Has Mimarlık + NBJJ
Uygulama Projeleri / Working Drawings: Has Mimarlık

İç Mekan Tasarımı / Interior Design: Has Mimarlık + NBJJ
Statik Tasarım / Structural Design: NBJJ + Tekfen + Balkar

Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Has Mimarlık + Tekfen
Elektrik Tasarım / Electrical Design: Has Mimarlık + Enmar

Danışmanlar / Consultants
Deprem Güçlendirme / Eartquake Reinforcement: Prof. Mustafa Erdik, Prof. Özal Yüzügüllü

Deprem Güçlendirme Projesi / Earthquake Reinforcement Design: Ülker Mühendislik
Akustik Danışmanı / Acoustics Consultant: Prof. Dr. Yıldız Sey

Peyzaj Danışmanı / Landscape Consultant: Chevrel Traker
Yangın Danışmanı / Fire Consultant: Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Mutfak Danışmanı / Kitchen Consultant: Makpa
Çamaşırhane Danışmanı / Laundry Consultant: Makpa

Proje Bilgileri / Project Information
Arsa Alanı / Plot Area: 36,400m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 61,000m2

406 Oda, Bar ve Restoranlar, 3 Balo Salonu, 12 Toplantı Odası, Konferans Salonu, Sauna, Türk Hamamı, 
Spa, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları, Tenis Kortu, Yönetim, Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları

406 Rooms, Bars and Restaurants, 3 Ball Rooms, 12 Meeting Rooms, Conference Hall, Sauna, Turkish Bath,
Spa, Indoor and Outdoor Swimming Pools, Tennis Court, Management, Common Areas, Technical Rooms, Service Areas

Büyük Efes Oteli
Grand Hotel Efes

Proje Profili / Project Profile

Projeler / Projects
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Yeni Çelik Palas Oteli
New Çelik Palace Hotel

Bir diğer simge özelliği taşıyan yapı da Bursa’nın simgesi
olan Çelik Palas Otelinin eklentisi kabul edilebilecek

Yeni Çelik Palas Otelidir. Sağlık Turizmi açısından dünya ça-
pında bilinen sıcak su kaynaklarını esas alan bir yaklaşımla
ele alınan otel yapısının İşletmeci Swissôtel standartları gö-
zetilerek yapılan tasarım çalışmaları için Turner|Pro^GE
JV olarak proje yönetim hizmeti sağlanmıştır. Yeni Çelik
Palas Oteli bilahare özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Another building that represents the characteristics as a
symbol is the New Çelik Palace Hotel that may be consi-

dered as the addendum of Çelik Palace Hotel which is the
symbol of Bursa. Project management services were provided
as Turner|Pro^GE JV, regarding design activities with an app-
roach based on the hot springs renown for Health Tourism, ac-
cording to the standards of the operator Swissôtel. Later New
Çelik Palace Hotel was included in the scope of privatization. 
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İşveren / Client: 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

İşletme / Operation: Raffles International
Yeri / Location: Bursa

Başlama Tarihi / Commencement Date: 06.01. 2003

Mimari Tasarım / Architectural Design: Tabanlıoğlu Mimarlık
Uygulama Projeleri / Working Drawings: Tabanlıoğlu Mimarlık

İç Mekan Tasarımı / Interior Design: DiLeonardo
Statik Tasarım / Structural Design: Arup Mühendislik

Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Arup Mühendislik
Elektrik Tasarım / Electrical Design: Arup Mühendislik

Danışmanlar / Consultants
Deprem Güçlendirme / Eartquake Reinforcement: Prof. Mustafa Erdik, Prof. Özal Yüzügüllü

Deprem Güçlendirme Projesi / Earthquake Reinforcement Design: Tuncel Mühendislik
Cephe Danışmanı / Facade Consultant: CWG Danışmanlık

Peyzaj Danışmanı / Landscape Consultant: DS Mimarlık
Mutfak Danışmanı / Kitchen Consultant: Serim

Proje Bilgileri / Project Information
Arsa Alanı / Plot Area: 17,000m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 83,000m2

241 Oda, Bar ve Restoranlar, 3 Balo Salonu, 6 Toplantı Odası, Sergi Salonu, Türk Hamamı, Sağlık Merkezi,
Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları, Tenis Kortu, 9 Mağaza, Yönetim, Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları

241 Rooms, Bars and Restaurants, 3 Ball Rooms, 6 Meeting Rooms, Exhibition Hall, Turkish Bath, Wellness
Center, Indoor and Outdoor Swimming Pools, Tennis Courts, 9 Shops, Management, Common Areas, Technical Rooms, Service Areas

Yeni Çelik Palas Oteli
New Çelik Palace Hotel

Proje Profili / Project Profile

Projeler / Projects
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Hollanda Büyükelçiliği Rezidansı
Dutch Ambassador's Residence

Çağdaş Türk Mimarisinin lider isimlerinden Prof. Sedad
Hakkı Eldem’in önemli eserlerinden birisi olan yapının

yenileme çalışmaları 2006 yılında gerçekleşti. Yenileme çalış-
malarını yönetmemizi talep eden Hollanda Dışişleri Bakanlığı
İnşaat Dairesi yetkilileri çalışmalara başladığımız ilk günden
itibaren Prof. Sedad Hakkı Eldem’in Türk Mimarisi için öne-
minin bilincinde olarak yenileme çalışmalarının aynı zamanda
bir koruma yaklaşımı ile ele alınmasını talep ettiler. Bu saygın
yaklaşımın bir yansıması olarak yıllar boyunca yapıya orijinal
tasarımının dışında yapılmış birkaç küçük müdahale kaldırı-
larak yapının ilk planlamasına geri dönüş sağlandı. Bir yandan
elektro-mekanik donanım, çatı aksamı yenilenirken Prof.
Eldem tarafından seçilerek uygulanmış mermer döşeme kap-
lamaları, iç kapılar ve bahçe tanzimi ise iyileştirilerek korundu.

İşverenimiz Hollanda Büyükelçiliği konutun açılışını
Sedad Hakkı Eldem’in eserlerinden oluşan bir sergi ile yapa-
rak projenin sonunda bir başka duyarlılık örneği verdi. Çağ-
daş bir koruma yaklaşımını bütün unsurları ile hayata
geçirebildiğimiz bu projemizi küçük ölçekli bir proje olma-
sına rağmen gerek karşılıklı güvene dayanan işveren-proje
yönetimi ilişkisi açısından gerekse Çağdaş Türk Mimarisinin
önemli bir örneğini koruyarak iyileştirilmesi ile neticelenmesi
açısından proje yönetim pratiğimizin önemli bir referansı
olarak kabul ediyoruz.  

Renovation works of a significant work of Prof. Sedad Hakkı
Eldem, among the leading names of the Contemporary

Turkish Architeture, was implemented in 2006. Construction
Department Authorities of the Ministry of Foreign Affairs of
Netherlands, knowing the importance of Prof. Sedad Hakkı
Eldem for the Turkish Architecture, demanded the renovation
works also be managed with an approach of conservation.
As a reflection of this distinctive approach, a few minor addi-
tions on the building over the years out of the design were
removed and returned to the original plans. Whilst the
electro-mahanical equipment, the roof components were
being renewed, the marble floor coatings selected and app-
lied by Prof. Sedad hakkı Eldem, interior doors and landsca-
ping had been rehabilitated and preserved.

At the opening of the residence, our client, the Embassy
of the Netherlands organized an exhibition of Sedad Hakkı
Eldem’s works which was another example of sensitivity at
the end of the Project. Despite being a small scaled project,
we consider this project that we were able to implement a
contemporary conservation approach with its entire aspects,
as an important reference of our Project Management prac-
tice due to both the mutual reliance of the client-project
management relationship and its result of conserving an im-
portant sample of contemporary Turkish Architecture.
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Çağdaş Türk Mimarisinin en büyük isimlerinden biri olan Sedad Hakkı
Eldem tarafından tasarlanmış Hollanda Büyükelçiliği Rezidansı

Dutch Ambassador's Residence designed by Sedad Hakkı Eldem, one of
the most prominent names of Contemporary Turkish Architecture.

Projeler / Projects
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İşveren / Client:
Hollanda Dış İşleri Bakanlığı Yurtdışı Emlak Departmanı
Real Estate Abroad Department Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

Yeri / Location: Ankara

Bitiş Tarihi / Completion Date: 2006
Mimari Tasarım / Architectural Design: Sedad Hakkı Eldem
Renovasyon Tasarımı / Renovation Design: Teeuwisse & Williams Architecten en Adviseurs
Elektro - Mekanik Tasarım / Electro - Mechanical Design: Royal Haskoning b.v.
Elektrik Tasarım / Electrical Design: HB Teknik Elektrik Mühendislik
Altyapı / Infrastructure: EKİZ & EKİZ
Peyzaj Tasarımı / Landscape Design: SPİGA Peyzaj

Ana Yüklenici / Main Contractor:
VEKA İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Proje Bilgileri / Project Information:
Arsa Alanı / Plot Area: 5000m2
Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 2,100m2

Hollanda Büyükelçiliği Rezidansı
Dutch Ambassador's Residence
Proje Profili / Project Profile
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Projeler / Projects
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Maçka Oteli
Maçka Hotel

İstanbul’un en yoğun yerleşim bölgelerinden biri
Maçka’nın en bilinen yapılarından birisi olan Maçka

Oteli mevcut yapının performansı gözetilerek yıkılmış ve
Radisson SAS standartları gözetilerek yapılan bir tasarım
ile yeniden yapılması öngörülmüştür. Bu projede Tur-
ner|Pro^GE JV olarak hizmetlerimiz projenin özelleş-
tirme kapsamına alındığı tarihe kadar olan dönemde
yapılan ve tamamlanan tasarım çalışmalarının ve yıkım,
kazı, iksa ve ±0.00 kotunun altında kalan 6 bodrum katı-
nın yapım çalışmalarının yönetimi ile sınırlı kalmıştır.

Maçka Hotel that is one of the renown buildings at
Maçka as one of the most compact settlements of

Istanbul was demolished due to the performance of the exis-
ting building and was intended to be reconstructed with a
design in accordance with Radisson SAS standards. Our ser-
vices at this Projectas Turner|Pro^GE JV have been limited
to management of design activities, demolition, excavation
and the construction activities including retaining structures
and the 6 basement floors under ±0.00 level until the date
the hotel was included in the scope of privatization.
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İşveren / Client: 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

General Directorate of Turkish Pension Fund

İşletme / Operation: Radisson SAS

Yeri / Location: Maçka, İstanbul
Başlama Tarihi / Commencement Date: 01.10. 2002

Mimari Tasarım / Architectural Design: GMW Architecture & Consulting
Uygulama Projeleri / Working Drawings: GMW Architecture & Consulting

İç Mekan Tasarımı / Interior Design: GA Design International
Statik Tasarım / Structural Design: UBM International + Tuncel Mühendislik

Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Dinamik Mühendislik
Elektrik Tasarım / Electrical Design: Anel Mühendislik

Danışmanlar / Consultants
Deprem Güçlendirme / Eartquake Reinforcement: Prof. Mustafa Erdik, Prof. Özal Yüzügüllü

Deprem Güçlendirme Projesi / Earthquake Reinforcement Design: Ülker Mühendislik
Zemin Danışmanı / Soil Consultant: Prof. Dr. Remzi Ülker

Sağlık ve Güzellik Danışmanı / Wellness Consultant: Thermarium Bader-Bau GmbH
Yangın Danışmanı / Fire Consultant: Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Aydınlatma Danışmanı / Lighting Consultant: Ove Arup & Partners
Akustik Danışmanı / Acoustics Consultant: Prof. Dr. Selma Kurra

Peyzaj Danışmanı / Landscape Consultant: Vista
Mutfak Danışmanı / Kitchen Consultant: Serim + Makpa

Yıkım ve Kazı İşleri Yüklenicisi / Demolition and Excavation Works Contractor: 
Emek İnşaat A.Ş.

Proje Bilgileri / Project Information
Arsa Alanı / Plot Area: 2,300m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 20,000m2

144 Oda, Bar ve Restoranlar, 5 Toplantı Odası, 3 Mağaza, Yönetim, Ortak Alanlar, Teknik Alanlar,  Servis Alanları
144 Rooms, Bars and Restaurants, 5 Meeting Rooms, 3 Shops, Management, Common Areas,  Technical Rooms, Service Areas

Maçka Oteli
Maçka Hotel

Proje Profili / Project Profile

Projeler / Projects
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TSK Hastane ve Rehabilitasyon Merkezi
TAF Hospital and Rehabilitation Center

Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi bir sağlık
yapısının çok üzerinde özellikler taşıdığı için önem arz

etmektedir. Yapıldığı dönemde dünya üzerinde sadece ABD
ve İsrail'de benzeri olan tesis, savaş yaralılarının tüm yönleri
ile rehabilite edilmesi amacıyla planlanmış bir sağlık yapısıdır.
Bu özelliği ve 100,000 metrekareyi aşkın yapı alanı ile bünye-
sinde spor yapıları, iş atölyeleri, park ve gezi alanları, hemen
tüm sağlık departmanlarını, hasta yakınlarının uzun sürelerle
konaklayabilecekleri otel yapıları, bekar ve evli doktor kad-
rolarının ihtiyacına dönük konut, kreş, otopark alanları gibi
birimleri de içermektedir.

Turkish Armed Forces Rehabilitation Center is distinctive
due to its caharacteristics beyond a health building. The

facility with only two similars in USA and Israel allover the world
when it was constructed, is a health building planned for the
purpose of the rehabilitation with all aspects, of the war vete-
rans. Under such characteristics, included in the 100,000 square
meters total construction area of the Project are, sport facilities,
workshops, parks and recreation areas, nearly all health depart-
ments, hotel buildings for long term accomodation of the re-
latives of patients and housing, kindergarden, parking areas for
meeting the needs of single and married doctors.
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İşveren / Client:
Milli Savunma Bakanlığı /  Ministry of Defence

Yeri / Location: Bilkent Lodumlu, Ankara

Başlama / Commencement: 09.12.1996
Bitiş / Completion: 21.04.2000

Ana Yüklenici / Contractor:
Tepe İnşaat A.Ş.

Proje Bilgileri / Project Information: 
Arsa Alanı / Plot Area: 321,000m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 102,500m2
Rekreasyon Alanı / Recreation Area: 282,500m2

200 Yataklı Omurilik ve Ortopedik Rehabilitasyon Hastahanesi, 50 Yataklı Devamlı Bakım Evi, 
50 Yataklı Hasta Misafirhanesi, MeşguliyetTedavisi ve Mesleki Rehabilitasyon Üniteleri, 

Sosyal Yaşam Tesisleri, Kapalı ve Açık Spor Tesisleri, Yemek Salonu, Kafeterya, Çok Amaçlı
Salon, Yüzme Havuzu, Sauna, Buhar Banyosu, Egzersiz Salonu, Kütüphane, Sergi Alanları, Terzi, 

Berber, Kuaför, Banka, Açıkhava Tiyatrosu, Komutanlık ve Diğer İdari Birimler
200 Beds Spinal and Orthopedical Rehabilitation Hospital, 

50 Beds Continuous Care Center, 50 Beds Patient Guesthouse, Occupational
Therapy and Vocational Rehabilitation Units, Social Facilities, Closed and Open Sport Facilities, 

Restaurant, Cafeteria, Multipurpose Hall,Swimming Pool, Sauna, Steam Bath, Fitness Hall, Library, 
Exhibition Halls, Tailor, Barber, Hairdresser, Bank, Open Air Theatre, Commanding and Other Administrative Units

TSK Hastane ve Rehabilitasyon Merkezi
TAF Hospital and Rehabilitation Center

Proje Profili / Project Profile

Projeler / Projects
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Belpark Tatil Köyü Belek
Belpark Holiday Resort, Belek

Belpark Projesi uygulaması Belek Bölgesinin ilk otel yapı-
larından bir tanesidir. Yönetim Kurulu Üyemiz Mimar

Selçuk Alten’in başında bulunduğu bir ekip tarafından ger-
çekleştirilen bu projenin yapım süreçleri çevre konularını öne
çıkaran bir “vaka analizi” olarak yayınlanmıştır. Belpark birden
fazla ödüle layık görülmüştür.

Belpark Project implementation is one of the initial
hotel buildings at Belek. Construction processes of this

project, construction of which was realized by a team di-
rected by our Board Member Architect Selçuk Alten,
was published as a “case study” highlighting the environ-
mental issues. Belpark has been granted various awards. 
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Yatırım / Investment: 
Mesa Mesken Sanayi A.Ş.

İşletme / Operation: Iber Otel
Yeri / Location: Belek, Antalya

Birinci Etap Başlama Tarihi / First Stage Commencement Date: 1989
Birinci Etap Açılış Tarihi / First Stage Opening Date: 28.05.1993

Mimari Tasarım / Architectural Design: Üçmim - İbrahim Erkan
Uygulama Projeleri / Working Drawings: Üçmim - İbrahim Erkan

Belpark Tatil Köyü Belek
Belpark Holiday Resort, Belek

Proje Profili / Project Profile

Proje Bilgileri / Project Information:
Birinci Etap Toplam Yapı Alanı / First StageTotal Construction Area: 28,000m2

600 Yatak, Bar ve Restoranlar, Çarşı, Açık Yüzme Havuzu, Amfi, Türk Hamamı, Yönetim, Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları
600 Beds, Bars and Restaurants, Stores, Outdoor Swimming Pool, Amphitheatre, Turkish Bath, Management,

Common Areas, Technical Rooms, Service Areas

Ana Yüklenici / Main Contractor: 
Mesa Mesken Sanayi A.Ş.

Ödüller / Awards:
Alman “Stiftung Warentest” (Standartlar Enstitüsü) -  “En Güzel Bahçe Alanları” Dalında Birinci, “En Güzel Yüzme Havuzları”, 
“En Güzel Kapalı Havuz ve Saunalar”, “En Güzel Plajlar” ve “Çocuklar İçin En İyi Oyun Donanımları” Dallarında İkincilik Ödülü

German “Stiftung Warentest” (Standards Institute) -  Grand Prize at “Best Garden Landscape”, 
Second Prize at “Best Swimming Pool”, “Best Pool and Sauna”, “Best Beach” ve “Best Playground for Children

Projede görev yapan Pro^GE personeli / Pro^GE personnel in the project: 
Selçuk Alten
Celal Özkan

Bahadır Gümüşoğlu
Rifat Kutay

Savaş Öztürk

Projeler / Projects
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Ritz Carlton Astana
Otel, Ofis ve Konut 

Ritz Carlton Astana
Hotel, Offices and Residential Units

Kazakistan’ın başkenti Astana’da planlanan bu anıtsal ya-
pının yönetimini Turner ve Pro-GE birlikte üstlenmiş-

lerdir. Tasarım yönetimi hizmetlerinin sürdüğü bir aşamada
Kazakistan’ı da etkileyen global mali kriz nedeniyle yatırımcı
kuruluş tarafından geçici olarak askıya alınmıştır.

Management of this monumental building planned at
Astana, the capital of Kazakhstan was undertaken by

Turner and Pro-GE together. It was temporarily suspended
by the investor at the design management stage, due to the
global financial crisis that affected also Kazakhstan.
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İşveren / Client: 
Capital Partners

İşletme / Operation: Ritz Carlton
Yeri / Location: Astana, Kazakistan

Başlama Tarihi / Commencement Date: 09, 2007

Mimari Tasarım / Architectural Design: RAMSA – Robert A.M. Stern Architects
Uygulama Projeleri / Working Drawings: Design Group

İç Mekan Tasarımı / Interior Design: Peter Silling
Statik Tasarım / Structural Design: LERA – Leslie E. Robertson Associates

Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Design Group
Elektrik Tasarım / Electrical Design: Design Group

Danışmanlar / Consultants
Yangın Danışmanı / Fire Consultant: Code Consultants Professional Engineers, PC

Zemin Danışmanı / Soil Consultant: Zetaş
Çevre Danışmanı / Environmental Consultant: Atelier 10

Düşey Ulaşım Danışmanı / Vertical Transport Consultant: Persohn - Hahn
Dış Aydınlatma Danışmanı / Exterior Lighting Consultant: LDPI

Çekirdek ve BOH Danışmanı / Core & Back-of-House Consultant: Kendall/Heaton Associates

Proje Bilgileri / Project Information
Arsa Alanı / Plot Area: 20,000m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 186,000m2

61 Kat, 180 Oda, 195 Konut, Ofisler, Alışveriş Merkezi, Balo Salonları, Bar ve Restoranlar, Yönetim, 
Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları

61 Floors, 180 Rooms, 195 Residences, Offices, Shopping Mall, Ball Rooms, Bars and Restaurants,
Management, Common Areas, Technical Rooms, Service Areas

Ritz Carlton Astana
Proje Profili / Project Profile

Projeler / Projects
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Beykoz Konakları
Beykoz Mansions

Üst gelir seviyesine hitabeden “Beykoz Konakları” pro-
jesi inşaat çalışmaları yer yer yapı iskeletinin oluştu-

rulması aşamasına gelmiş mevcut bir projenin rehabilite
edilerek tamamlanması özelliğini taşır. Proje artık ara-
mızda olmayan değerli arkadaşımız Mimar Fatih Ergök-
men ve ekibinin cephe renklerinin şehir siluetine etkisini
sorgulayan, mevcut doğal dokunun korunması endişesini
öne çıkaran titiz çalışmalarının bir eseridir.

Construction works of “Beykoz Mansions” project add-
ressing to high income level, represents the comple-

tion and rehabilitation of an existing project at the stage
of partially constructed structural system. The Project is
the work of our valued friend that has passed away, Arc-
hitect Fatih Ergökmen and his team, seeking the affects
of the facade colors to silhouette of the city and empha-
sizing on the protection of the existing natural pattern.
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İşveren / Client:
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.

Arsa Sahipleri / Landowners

Yeri / Location: Beykoz, İstanbul
Bitiş Tarihi / Completion Date: 2002

Ana Yapım Yüklenici / Main Contractor:
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.

Beykoz Konakları
Beykoz Mansions

Proje Profili / Project Profile

Proje Bilgileri / Project Information:
Arsa Alanı / Plot Area: 1,000,000m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 200,000m2
401 villa, sosyal tesisler (açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness salonu, restaurant ve çok amaçlı toplantı salonu),

tarihi Av Köşkü ve At Ahırı, altyapı tesisleri
401 villas, social facilities (outdoor and indoor swimming pools, restaurant and multipurpose hall), 

historical Hunting Lodge and Stable, infrastructure works

Projede görev yapan Pro^GE personeli / Pro^GE personnel in the project
Hasan Barutçu

Selçuk Alten
Haluk Çapçı

Fatoş Emirhasanoğlu

Projeler / Projects
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Büyük Tarabya Oteli
Grand Hotel Tarabya 

İstanbul’un bir diğer simgesi ve Yeşilçam filmlerinin değiş-
mez dekoru olan İstanbul Büyük Tarabya Oteli yenileme

çalışmaları Emek Otelleri Projesi kapsamında
Turner|Pro^ge Ortak Girişimi tarafından üstlenilmiştir.

Tasarım yönetimi ve deprem izolatörleriyle sağlanan
deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasını taki-
ben Proje özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Renovation of Istanbul Grand Hotel Tarabya that is
another symbol of İstanbul and the fixed scene of the

past Turkish movies, was undertaken by Turner|Pro^ge
Joint Venture within the scope of Emek Hotels Project.

Upon completion of design management activities and
the earthquake reinforcement provided with earthquake
isolators, the Project was included in privatization program.   
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İşveren / Client: 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

General Directorate of Turkish Pension Fund

İşletme / Operation: Millennium and Copthorne Hotels

Yeri / Location: Tarabya, İstanbul
Başlama Tarihi / Commencement Date: 01.10. 2002

Mimari Tasarım / Architectural Design: Artı / Robinson Conn
Uygulama Projeleri / Working Drawings: Artı Mimarlık Mühendislik

İç Mekan Tasarımı / Interior Design: Robinson Conn Partners
Statik Tasarım / Structural Design: Artı Mimarlık Mühendislik

Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Yalçın Teknik + Özay Mühendislik
Elektrik Tasarım / Electrical Design: Yalçın Teknik + Moskay Mühendislik

Danışmanlar / Consultants
Deprem Güçlendirme / Eartquake Reinforcement: Prof. Mustafa Erdik, Prof. Özal Yüzügüllü

Deprem Güçlendirme Projesi / Earthquake Reinforcement Design: EPS (ABD) + Tuncel Mühendislik
Yangın Danışmanı / Fire Consultant: Levent Karakoç

Mutfak Danışmanı / Kitchen Consultant: Mehmet Ali Kaya
Çamaşırhane Danışmanı / Laundry Consultant: Metin Tunç

Deprem Güçlendirme Yapım Yüklenicisi / Earthquake Reinforcement Contractor: 
EPS Tuncel JV

Proje Bilgileri / Project Information
Arsa Alanı / Plot Area: 11,400m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 39,000m2

245 Oda, Bar ve Restoranlar, 3 Balo Salonu, 12 Toplantı Odası, Konferans Salonu, Sauna, Türk Hamamı, 
Spa, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları, 7 Mağaza, Yönetim, Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları

245 Rooms, Bars and Restaurants, 3 Ball Rooms, 12 Meeting Rooms, Conference Hall, Sauna, Turkish Bath,
Spa, Indoor and Outdoor Swimming Pools, Management, Common Areas, Technical Rooms, Service Areas

Büyük Tarabya Oteli
Grand Hotel Tarabya

Proje Profili / Project Profile

Projeler / Projects
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Büyük Ankara Oteli
Grand Hotel Ankara
Geçmiş yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yakınlığı

nedeniyle özellikle siyasilerin mekanı olarak tanımlanan
Büyük Ankara Oteli uzun yıllar şehrin simgelerinden biri ol-
muştur. Turner|Pro^ge Ortak Girişimi tarafından üstlenil-
miş olan Proje, tasarım çalışmalarının tamamlanmasını
takiben özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Hotel Grand Ankara that used to be the  favourite place
of politicians in the past due to proximity to Turkish

Parliament, has been one of the symbols of the city for
years. The Project undertaken by Turner|Pro^ge Joint
Venture was included in the privatization program upon
completion of design studies.
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İşveren / Client: 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

General Directorate of Turkish Pension Fund

İşletme / Operation: Millennium and Copthorne Hotels

Yeri / Location: Kavaklıdere, Ankara
Başlama Tarihi / Commencement Date: 06.01. 2003

Mimari Tasarım / Architectural Design: AE + Gensler
Uygulama Projeleri / Working Drawings: AE + Gensler

İç Mekan Tasarımı / Interior Design: Derin
Statik Tasarım / Structural Design: Murat Sivka

Mekanik Tasarım / Mechanical Design: Vemeks Mühendislik
Elektrik Tasarım / Electrical Design: Beşel Elektrik

Peyzaj Tasarımı / Landscape Design: Danışmanlar / Consultants
Deprem Güçlendirme / Eartquake Reinforcement: Prof. Mustafa Erdik, Prof. Özal Yüzügüllü

Deprem Testleri / Earthquake Tests: STFA
Deprem Güçlendirme Projesi / Earthquake Reinforcement Design: Ülker Mühendislik

Mutfak Danışmanı / Kitchen Consultant: Tahsin Öztiryaki
Çamaşırhane Danışmanı / Laundry Consultant: Proses

Proje Bilgileri / Project Information
Arsa Alanı / Plot Area: 8,400m2

Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 23,000m2

176 Oda, Bar ve Restoranlar, Balo Salonu, 7 Toplantı Odası, Konferans Salonu, Sauna, Buhar Odası, 
Sağlık Kulübü, Açık Yüzme Havuzu, Yönetim, Ortak Alanlar, Teknik Alanlar, Servis Alanları

176 Rooms, Bars and Restaurants, Ball Room, 7 Meeting Rooms, Conference Hall, Sauna, Steam Room,Wellness Club,
Outdoor Swimming Pool, Management, Common Areas, Technical Rooms, Service Areas Arzu Nuhoğlu LC

Büyük Ankara Oteli
Grand Hotel Ankara
Proje Profili / Project Profile

Projeler / Projects
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İş Bankası Konser Salonu 
Isbank Concert Hall

İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi içinde yer alan ve
bugün “İş Sanat” olarak yazılı ve görsel medyada yer alan

kültür yapılarından birisidir. Çağdaş bir konser salonunun
ihtiyaç duyabileceği her türlü teknik alt yapıya sahip olan
İş Sanat Konser Salonu ülkemizdeki kültür amaçlı yapıların
en önemlilerinden birisidir.

Is one of the cultural buildings that in our day appears
on printed and visual media as “İş Sanat (İş Art)” located

within the İşbank General Directorate Complex. İş Sanat
Concert Hall that comprises every kind of technical facili-
ties that a contemporary concert hall may require, is one
of the most distinctive cultural buildings in our country.
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Projeler / Projects

PROGE 22*22:Layout 1  12/13/11  10:16 PM  Page 195



196

Sarıkonaklar projesinde olduğu gibi Schajkowka Asker
Evlerinin bilgilerini de Selçuk Alten’in kitabından bir

alıntıyla aktaralım;

“Schajkowka, Rusya’daki meşhur asker konutlarının ilk
uygulamasının yapılacağı yerin adı idi. İki Almanya’nın bir-
leşmesi ile yıkılan Berlin Duvarı, bu kez aynı milletin yıllardır
ayrı yaşamış insanlarının birleşmesine neden olmuştu.

Duvarın yıkımı, yıllardır bu ayrılığı koruyan Rus Ordu bir-
liklerinin bölgeyi terk etmeleri zorunluluğunu da berabe-
rinde getirmişti. Uzun yıllardır bölgeye kök salmış Rusların
ülkelerine dönüşleri, her iki ülke için de üstesinden kolay ge-
linecek bir sorun değildi. Rusya’da bu yeni gelenler için ya-
pılması gereken birçok şeyin başında yerleşim sorunu
geliyordu. Bu soruna çözüm olarak Almanların finanse et-
meyi üstlendikleri konutların oluşturduğu dev proje ise,
“Asker Evleri” olarak anılıyordu.

Asker Evleri, güncel olduğu zaman diliminde, dünya üze-
rindeki tüm büyük inşaat şirketlerinin iştahını kabartıyor,
müthiş bir rekabet ortamı yaratıyordu. Bu rekabet ortamı,
sadece firmaların kendi aralarındaki yarışma ile sınırlı kalmı-
yor; aynı zamanda ülkelerin dış politikalarını da yakından il-
gilendiriyordu. “Asker Evleri”nin finansmanını sağlayan
Almanya’nın Dış İşleri Bakanı, bir süre önce Moskova’ya
kadar gelip bu pakette Alman firmalarının ayrıcalıklı kılınması
için özel bir girişimde bile bulunmuştu.”

Similar to Sarıkonaklar Project, let us also tell about the
Schajkovka Military Houses with a quotation from Sel-

çuk Alten’s book;

“Schajkowka was the location in Russia that the first phase
military houses would be constructed. Berlin Wall demolished
upon unification of two Germanys, caused the uniting of pe-
ople of the same nation, that lived separately for years. 

Demolishing of the wall also brought the obligation for
the Russion troops that protected this separation, to leave
the region. Return of Russians that took roots at this zone
for long years was not an easy issue to overcome for both
countries. Providing settlement for these new comers in
Russia was in the first row among the requirements. The
enormous project of dwelling construction, finance of
which was provided by Germany as a solution for this
problem, was named as “Military Houses”. 

The Military Houses, at the time they were in the
agenda, was whetting large construction companies’ ap-
petites and creating a wild competition in the world. This
competition medium was not only among the companies
but also was a particular concern for the foreign policies of
countries. Even Minister of Foreign Affairs of Germany that
was providing finance for the project, had visited Moscow
a short while ago for an attempt to request for specific pri-
vileges for German companies.”

Shajkowka 
Asker Konutları 
Military Houses
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Projeler / Projects

İşveren / Client:

Rusya Milli Savunma Bakanlığı İş Konut-Ekonomi İdare Merkezi
Pem Konsorsiyumu

(Puolimatka International, Emlak Konut A.Ş., Mesa Mesken Sanayi A.Ş.)

Yeri / Location: Shaikovka, Rusya
Başlama Tarihi / Commencement Date: 05, 1991

Bitiş Tarihi / Completion Date: 10, 1992

Ana Yapım Yüklenici / Main Contractor:
Mesa Mesken Sanayi A.Ş.

Shajkowka Asker Konutları 
Shajkowka Military Houses

Proje Profili / Project Profile

Proje Bilgileri / Project Information:
Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 118,000m2

Almanya'dan dönen Rus askerleri için inşa edilen, 1,056 konuttan oluşan askeri
lojmanlar, sosyal tesisler ve altyapı işleri

Housing project for Russian soldiers returning from Germany including 1,056 flats,
social facilities and infrastructure works

Projede görev yapan Pro^GE personeli / Pro^GE personnel in the project
Selçuk Alten
Celal Özkan
Rifat Kutay
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Proje yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanımız Mimar
Hasan Barutçu'nun başında bulunduğu bir ekip ta-

rafından gerçekleştirilen 528 yataklı beş yıldızlı Jolie Ville
Pyramids Oteli, piramitlerin hemen yakınındadır. Möven-
pick tarafından işletilen bu tesis hafif prefabrik sistemle inşa
edilmiştir. Tüm prefabrik  elemanlar Türkiye'de imal edilmiş,
Mısır'a nakledilmiş ve anahtar teslimi esasına göre sahada
montajı yapılmıştır.

Project management of Five stars Jolie Ville Pyramids
Hotel with 528 beds capacity very close to the pyra-

mids was realized by the team conducted by our President
Architect Hasan Barutçu. The facility under operation of
Mövenpick, had been constructed in light prefabrication
system. All the prefabricated components were manufac-
tured in Turkey, transported to Egypt and assembled on
site, on a turnkey basis. 

Mövenpick Hotel Jollie Ville Pyramids Kahire, Mısır
Mövenpick Hotel Jollie Ville Pyramids Cairo, Egypt
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Projeler / Projects

İşveren / Client:
Tourism Urbanization C.O. S.A.E.

Yeri / Location: Kahire, Mısır / Cairo, Egypt
Başlama Tarihi / Commencement Date: 1990

Bitiş Tarihi / Completion Date: 1991

Mimari Tasarım / Architectural Design:
Tarek Nasr

Ana Yapım Yüklenici / Main Contractor:
Tepe Prefabrik A.Ş.

Mövenpick Hotel Jollie Ville Pyramids Kahire, Mısır 
Mövenpick Hotel Jollie Ville Pyramids Cairo, Egypt

Proje Profili / Project Profile

Proje Bilgileri / Project Information:
Toplam Yapı Alanı / Total Construction Area: 2,000m2

528 yatak kapasiteli tatil köyü. İnşaat, FF&E, altyapı ve peyzajı
A resort 5 star hotel of 528 beds capacity, with FF&E, infrastructure and landscaping

Projede görev yapan Pro^GE personeli / Pro^GE personnel in the project
Hasan Barutçu
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Bilkent Center Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Akatlar Kültür Merkezi / Akatlar Cultural Center

M1 Tepe KartalAlışveriş Merkezi / Shopping Center

Radisson Blu Resort & Spa Çeşme / Radisson Blu Resort & Spa Çeşme

M1 Tepe Gaziantep Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Diğer Projeler
Other Projects
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Al Tahady Üniversitesi, Libya /  University of Al Tahady, Libya

M1 Tepe Konya Alışveriş Merkezi / Shopping Center

İşkodra Hastanesi, Arnavutluk / Shkodra Hospital, Albenia

M1 Tepe Adana Alışveriş Merkezi / Shopping Center

Projeler / Projects
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