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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Ali KANGAL
	Text12: Deniz Ticaret Rotası Olarak Kuzey Buz Denizi'nin Gemi Emisyon Değerlerine Etkisi 
	Text20: Bu çalışmada “Yeşil Gemi” gereklilikleri özellikle gemilerin kullandığı yakıt sebebiyle oluşan emisyonlar açısından incelenmiş, bu emisyonları önlemek için yöntemler araştırılmıştır. İlk bölümde yeşil kavramı ve yönetimi tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre yeşil olma için gerekli bilgiler verilmiştir. Yeşil kavramıyla ilintili olan sürdürülebilirliğin çevresel boyutundan yeşil gemi yönetimine geçilmiştir. Yeşil gemi yönetiminde yapılabilecekler genel olarak ifade edilmiş, buradan yeşil gemi olmanın emisyon boyutuna yakıtlar açısından değinilmiştir. En çok kullanılan gemi yakıt türleri, yakıt standartları ve bu yakıtların sebep olduğu emisyonlar ve zararları irdelenmiştir. Gemilerin dünya emisyonlarındaki payları, gemi emisyonlarını düşürmek için IMO'nun verimlilik göstergeleri, teknik, operasyonel ve alternatif enerji kullanarak emisyon azaltma yöntemleri açıklanmıştır. İkinci bölümde ise şu an gündemde olan Kuzey Buz Denizi rotasının açılmasının irdelenerek, şimdiki mevcut rotalardan olan Süveyş, Panama kanalları, Ümit Burnu rotalarıyla karşılaştırma yapılmıştır. Son bölümde ise Kuzey Buz Denizi rotalarının avantajlarına, dezavantajlarına, güvenlik ve çevresel problemlere değinilmiştir. 
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