
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

:

:

:Adı ve Soyadı 

Numarası 

Anabilim Dalı

II- SINAV BİLGİLERİ

Tez Başlığı 

Tez Özeti

:

:

:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU
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	Aşağı Açılır Kutu1: [Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği]
	yeri: Lisansüstü Tez Savunma Sistemi (Uzaktan Erişim) Savunma Salonu UZEM
	Text1: Orkun Burak ÖZTÜRK
	Text12: KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA YEŞİL GEMİ UYGULAMALARI
	Text20: Yeşil gemi uygulamaları, gemi kaynaklı hava kirliliğinin ve gemi sefer maliyetlerinin azaltılmasını sağlayan gemi enerji verimliliği uygulamalarıdır. Bu uygulamalar, gemilerin tekne ve makine bölümleri, sevk ve manevra sistemleri, sefer yönetimi ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı çerçevesinde değerlendirilmektedir.Bu tezin amacı, gemilerde sefer yönetimi enerji verimliliği uygulamalarının yapılması sonucunda gemi kaynaklı sera gazı salınımının ve sefer maliyetlerinin düşürülmesidir. Bu doğrultuda 5 farklı grup içerisindeki 19 adet konteyner gemisinin ortalama 24 aylık günlük raporlarından alınan RPM, Pitch, vasat draft, trim, hava durumu ve yakıt sarfiyatı verileri incelenmiştir. Gemilerin yakıt sarfiyatları tahmini için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi (ÇDRA) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemleriyle karar destek sistemleri kurulmuştur.ÇDRA modelinde %76 ile %86 oranları arasında, YSA modelinde ise %89 ile %95 oranları arasında uyumluluk elde edilmiştir. Optimizasyon uygulama senaryoları sonucunda RPM optimizasyonuyla %32-37, trim optimizasyonuyla %6,5-%8, balast optimizasyonuyla %6-8,2 ve hava rotalama optimizasyonuyla %7-11,6 oranlarında enerji verimliliği sağlanmıştır. Bu sonuçlar, gemi sefer yönetimi kapsamında yapılacak enerji verimliliği uygulamalarının gemi kaynaklı sera gazı salınımını ve gemi sefer maliyetlerini azaltacağını göstermektedir. 
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