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Tasarımcı, insanların keyifle sosyalleşebileceği 

alanları kurgularken bununla birlikte 

yatırımcılar da ekonomik ve sürdürülebilir bir iş 

imkânı tesis etmeyi hedeflemektedirler. 

İnsanlar, güzel bir bahar akşamında hoş bir dış 

mekânda sevdikleriyle yemek yerlerken veya 

kış aylarında açık alanlarda yürüyüş 

yaparlarken şiddetli esen rüzgârlardan rahatsız 

olurlar. Kullanıcı konforunu ve güvenliğini 

etkileyecek problemleri, birçok parametreyi 

baz alarak analitik ve nümerik hesaplamalarla 

ya da istatistiksel analizlerle çözüme kavuşturuyoruz. 

Alkazar, kullanıcıların konfor ve güvenliğini, deneyimleriyle ve ürettiği iklim verileriyle rüzgâr, güneş, nem ve 

sıcaklığa göre kriterize ediyor. Kullanıcıların konforu ve güvenliği açısından sürdürülebilir dış mekânlar yaratmak 

için sizi mükemmelliğin ötesine taşıyoruz. Rüzgârın estiği yer, bizim oyun alanımızdır! 

 

Sizin için Neler Yapabiliriz? 

Ölçütleriniz ve hedefleriniz dahilinde çalışırken, kullanıcıların projelerinizde konforlu ve güvenli olabilmesini 

değerlendiriyoruz. Alkazar, tasarım odağı konfor ve güvenlik olan mimar, mühendis, kent plancıları, yapı sahipleri, 

tesis yöneticileri ve sürdürülebilirlik paydaşları için buradadır. İklim özelindeki uzmanlığımızla ürettiğimiz iklim 

verileriyle projelerinizde kullanıcı konforunu ve güvenliğini sağlamak için bilgisayar modellemesi kullanırız. 

Tasarım iyileştirmeleri için yüksek hassasiyette geri bildirimleri makul süre ve maliyetlerde üretebiliyoruz. 

Tasarım kararları alırken çeşitli seçeneklerin etkilerini net bir şekilde görmenizi sağlayan bilgi işlem yetenekleri ve 

konseptleri hızlı bir şekilde değerlendirme deneyimine sahibiz. En iyi bilgiye ulaşmak için bağımsız bir danışman 

olarak hizmetinizdeyiz. 

Aşağıda sıralanan türden merakları gideririz. 

• Rüzgâr ortalama kaç gün hangi yönden ve şiddette esiyor? 

• Kullanıcıların aktiviteleri için belirlenen kullanım alanlarında yılda kaç gün konforsuzluk meydana gelir? 

• Kullanıcılar; günün hangi saatlerinde, yılın kaç gününde, hangi aylarda, hangi mevsimlerde 

konforsuzdur? 

• Yapı sahipleri olarak kiracılarımıza rapor halinde yılda kaç gün konforsuzluk oluşacağını temin edebilir 

miyiz? 

• Mevcut hava akışlarını ve gölgeleri manipüle ederek sıcak koşulları tolere edilebilir hâle getirebilir 

miyiz? 

• Yapının erken tasarım aşamasında hâkim rüzgâr yönlerinde simülasyonları yapılarak tasarım 

iyileştirmeleri yapılabilir mi? 

• Yüksek köprülerde oluşan yan rüzgârların esme hızındaki artış araçlar için risk oluşturur mu? 

• Stadyumlarda, rüzgâr hızlanmaları ve hâkim rüzgârlar seyirci ambiyansını ve futbolcu performansını 

etkiler mi? 

Öncelikle bu soruları nicel olarak cevaplarız. Sonrasında tecrübemize dayanarak, bütünleşik çözümler sunmak için 

sayıların ötesine geçeriz. 
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Nasıl Çalışıyoruz? 

Yayaların kullanım alanlarındaki aktivitelerinin konforu; hâkim 

rüzgâr yönleri, ortalama rüzgâr hızları, topograf yapısı, çevre 

binalar, yayaların kullanım alanlarındaki etkileşimi, peyzaj 

düzenlemeleri, güneşin konumu, sıcaklık eğilimleri ve gölgelerin 

hareket hızı gibi birçok etkene bağlıdır. 

 

Tüm bu faktörleri analizlerimizde dikkate alırız. Tasarımda her 

parametrenin etkisini gerçek zamanlı olarak gösteren araçlar 

kullanırız. Analiz sonuçlarını en anlaşılır şekilde yüksek 

çözünürlükte görselleştirmekle kalmayıp projenin her adımında 

özel sunumlarla, birçok projede uzun yıllar görev almış ekibimiz, 

deneyimleriyle birlikte sizin en büyük çözüm ortağınızdır. 

 

Rüzgârla ilgili en temel bilinmesi gereken hâkim rüzgâr yönleri ve 

ortalama rüzgâr hızlarının yanı sıra rüzgârla ilgili birçok veriyi, bu 

alanda uzmanlaşan meteoroloji ve iklim analizi ekibimizle 

dünyanın herhangi bir lokasyonu için sizlere temin ediyoruz. 

 

En önemli ve büyük kiralanabilir alanınız için yılın kaç günü 

konforlu oturum sunabilirsiniz? Tasarımı her açıdan içinize sinen 

mimari başyapıtınız rüzgâr sebebiyle değersizleşebilir mi? 

Yılların birikimini yatırdığınız dairenizin balkonunda keyifle bir 

çay içebilecek misiniz? Misafirlerinizi ağırlamak istediğiniz havuz 

başında ya tüm şemsiyeler uçmasın diye birer görevli bekletmek 

zorunda kalırsanız. Bu durumları yaşamamak artık daha fikir 

aşamasında taslak çizimleri olan bir yapı için bizimle kontrol 

edilebilir ve tüm geliştirmeyi birlikte takip edebiliriz. 

Yenilikleri Keşfederiz 

Son teknolojiyi en iyi şekilde 

kullanabilmek için kendimizi hep 

yenileriz. Analizlerimizin her geçen gün 

daha iyi olması için bilgiyi aramaktan 

vazgeçmeyiz. 

 

 

Fırsatlar Yaratırız 

Yaptığımız analizler sonucunda elde 

ettiğimiz bilgi ve tecrübemiz size eşsiz 

tasarımlar getirir. 

 

 

Zorluğa Direniriz  

Çalışmanın olacağı projede bulunan 

konfor alanları için yapılacak farklı 

denemeleri sizinle birlikte en iyisi için 

sonuna kadar irdeleriz. 

 

 

Beklentilerinizi Karşılarız 

Çalışmanın başından itibaren her bir 

parametreyi analiz ederek sizi en doğru 

sonuçlara ulaştırmaya çalışırız. 

 

 

ALKAZAR OLARAK, 

EN DEĞERLİ ORTAĞINIZ OLMAK İÇİN... 


