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	Text16: 2019
	Text14: 02
	Text15: 12
	Text17: 10
	Text18: 00
	Text25: /
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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği]
	yeri: KTÜ,Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Seminer Salonu
	Text1: Songül SARIALİOĞLU
	Text12: GEMİ MAKİNE DAİRESİ YANGINLARININ İNSAN FAKTÖRÜ ANALİZ SINIFLANDIRMA SİSTEMİ VE BULANIK HATA AĞACI YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ
	Text20: En çok tercih edilen taşımacılık türü olan deniz yolu taşımacılığı, çalışma ortamının farklı yapısından dolayı hem seyir esnasında hem de limanda bulunulan süre zarfında birçok tehlikeyi içinde barındırmaktadır. Gemi operasyonlarının karmaşık yapısı, gemi kazalarının ve tehlikeli olayların meydana gelmesini kaçınılmaz kılmakta ve büyük zararlara yol açmaktadır. Kazaların yıkıcı sonuçlarıyla karşılaşılmaması veya etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla meydana gelen tehlikeli olayların incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Deniz kazalarının ve tehlikeli olayların incelenmesinin ana nedeni, olaya neden olan kök sebeplerin anlaşılması ve risk azaltıcı stratejilerin tespit edilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu çalışmada insan hatasının gemi makine dairelerinde meydana gelen yangın/patlama kazası üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 2000-2017 yılları arasında yangın/patlama kazasına ait 49 adet soruşturma raporu incelenmiştir. Kaza raporlarından elde edilen uygunsuzluklar insan faktörleri analiz ve sınıflandırma sistemi (HFACS) metodu ile nitel olarak sınıflandırılmıştır. Bulanık yaklaşımlı hata ağacı analiz yöntemi ile emniyetsiz eylemler sonuncu ortaya çıkan ve kazaya sebebiyet veren olayların ve operasyonel koşulların arasındaki ilişki nitel ve nicel olarak değerlendirilmiştir. Nicel analizde elde edilen verilen sayısal analizi yapılmış, nitel analizde kaza nedenleri arasındaki mantıksal ilişki ve kaza oluşum kombinasyonları incelenmiştir. Çalışma makine dairelerinde meydana gelen insan hatası kaynaklı kazaların önlenmesi için tavsiye niteliğindedir. 
	Check Box2: Evet
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


