
İnşaat Sahaları ve Kule Vinçler için  

İklime Dayalı İş Güvenliği 
İklime bağlı, verimli çalışma. 

Sürdürülebilirlik ve kârlılık. 

 

 

 

alkazar.com.tr  1 

İnşaat sektörü için, açık havada çalışıyor olmaları 

sebebiyle, gün içinde çalışabilirlik durumu her 

zaman kontrol edilebilir bir şey değildir. Özellikle 

hava olayları gibi beşerî olmayan unsurlar, 

üzerinde çalışılan işin ciddi ölçüde aksamasına 

sebep olmaktadır. Aynı zamanda, kule vinçler 

gibi güvenli kullanılmazsa tehlikeli olabilecek 

araçlar, şiddetli hava olaylarında tehlike 

saçmaktadır. Bu sebeple, inşaat sahalarında 

olabilecek hava olaylarının incelenmesi güvenlik 

açısından oldukça önem arz etmektedir. 

 

İklim, meteorolojik değişkenlerin uzun süreli analizine dayalı olduğu için, bölgede mevsimsel olarak ne tür 

atmosferik olayla karşılaşabileceğini göstermeye yarayan önemli bir bilgidir. Bu da açık havada çalışanlar için yıl 

içindeki çalışabilirlik durumu hakkında genel bir bilgi verebilmektedir. 

 

Sizin için Neler Yapabiliriz? 

Ölçütleriniz ve hedefleriniz dahilinde, iş hayatınızdaki verimliliğin artması için meteorolojik değişkenlerin 

çalışmalarınızı engelleyebileceği durumları tahmin etmekteyiz. İnşaat sahası için yaptığımız ön araştırmalar, ileri 

seviye matematik kullanarak yaptığımız analitik ve nümerik hesaplamalar, istatistiksel analizler ve son teknoloji 

ürünü makine öğrenmesi algoritmaları sonucunda, istediğiniz bölge için günlük çalışabilirlik durumunuzun 

raporunu sunmaktayız. Analizlerimizde uzun süreli iklim verilerini kullanarak sis olma durumunu, kule vinç 

yüksekliğindeki şiddetli rüzgâr hızını, yer seviyesindeki düşük sıcaklık değerlerini, fırtına oluşma olasılığını 

ve tüm yağış türleri (yağmur, dolu, kar vb.) için olayların görülme durumlarını hesaplamaktayız. Geniş kapsamlı 

çalışmalarla, size ideal çözümler verebilmek için her zaman yanınızdayız. 

Hesaplama kararları alırken, farklı seçeneklerin etkilerini net bir şekilde görmenizi sağlayan bilgi işlem yetenekleri 

ve konseptleri hızlı bir şekilde değerlendirme deneyimine sahibiz. En iyi bilgiye ulaşmanız için bağımsız bir 

danışman olarak hizmetinizdeyiz.  

 

Mekke’de şiddetli rüzgârdan kaynaklı kule vinç kazası, Kaynak: Reuters 

https://alkazar.com.tr/
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Aşağıdakiler ve daha fazla sorularınıza yardımcı olacağız.  

- Aylık çalışabilirlik durumu nedir? 

- Günlük çalışabilirlik durumu nedir? 

- Hangi saatte ne tür bir meteorolojik olay gözlemlenebilir? 

- Hangi meteorolojik olay daha sık görülmektedir? 

 

Nasıl Çalışıyoruz? 

Çalışma bölgesi için yaptığımız ayrıntılı ön araştırmaya bağlı olarak, 

kullandığımız meteorolojik değişkenleri gerek sizin istekleriniz gerekse 

bölgenin ihtiyaçlarına göre değiştirip inşaat sahanız için en uygun hale 

getirmekteyiz. 

Yaptığımız ön araştırmada, inşaatın olduğu veya olacağı bölgenin genel 

iklimine ek olarak, gözlemlenen hava olaylarını ve onların gerçekleşme 

sıklıklarını da analiz etmekteyiz. Bu doğrultuda, iklimsel model çıktılarını 

gözlemsel verilerle karşılaştırarak onları en doğru şekilde 

hesaplamalarımıza dahil etmekteyiz. 

Araştırma sonucundaki analizimizden elde ettiğimiz bilgiler aracılığıyla, 

bölgede şiddetli hava olaylarının oluşabilmesi için gerekli en ideal kritik 

değerleri hesaplamaktayız. Bu değerlere bağlı olarak, zaman serisi 

analizleri yapmakta ve her değişkene en uygun istatistiksel analiz testini 

seçmekteyiz. 

İnşaat sahanız için en özel ve en doğru sonuçlara ulaşarak size bu 

doğrultuda, en iyi bilgiyi vermek için var gücümüzle çalışmaktayız.  

 
Çalışılamaz günlerin saatlik örnek çıktı formatı 

Alkazar, 

en değerli ortağınız 

olmak için... 

 

 

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 atmosferik 

analizler sonucunda elde 

ettiğimiz bilgi ile size daha 

verimli iş hayatı sağlarız. 

 

Zorluğa Direniriz 

Çalışmanın olacağı inşaat 

sahasının bulunduğu bölge 

için yapılacak karmaşık 

hesaplamalar sonucunda en 

iyi verileri size sunarız. 

 

Beklentilerinizi 

Karşılarız 

Çalışmanın başından itibaren 

her bir parametreyi analiz 

ederek sizi en doğru 

sonuçlara ulaştırmaya 

çalışırız. 

https://alkazar.com.tr/

