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TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: 1-Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlığınca ilgili bö lü mü n duyuru panosunda ve/
veya internet sitesinde ilan edilir.
          2-Bu form (Form O2) Jüri Görevlendirme Formu  ile birlikte Enstitüye gönderilecektir. 
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
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	Aşağı Açılır Kutu1: [Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği]
	yeri: Lisansüstü Tez Savunma Sistemi (Uzaktan Erişim) Savunma Salonu UZEM
	Text1: İshak ALTINPINAR
	Text12: DENİZCİLİKTE EMNİYET KÜLTÜRÜ MODELLEMESİ  
	Text20: Emniyet kültürü Çernobil'de meydana gelen kazanın ardından günümüze kadar gerçekleşen bir dizi endüstriyel kaza soruşturmasında başrolde bulunmaktadır. Güçlü emniyet kültürüne sahip kuruluşların işyeri kazalarını önlemede etkili olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Çok fazla değişkenin etkin olduğu, emniyet kültürünün, anlaşılması ve modellenmesi karmaşık ve zorlayıcı olabilmektedir. Karmaşık ve zorlayıcı problemlerin çözümünde kullanılan teknikler günden güne gelişmektedir. Bu sebeple, yapılan tezde yapay zekâya dayanan yöntemler ve istatistik teknikleri birlikte kullanılmıştır. İstatistik tekniklerinden çoklu lojistik regresyon analizi (ÇLRA) kullanılırken yapay zekâ yöntemlerinden ise yapay sinir ağları (YSA) tercih edilmiştir. Bu sayede içerisinde çok fazla alt başlık bulunduran, emniyet kültürünün kazalara olan etkisinin modellenmesinde ÇLRA ve YSA kullanılmasının mümkün olduğu görülmüştür. Tez kapsamında belirlenen 218 kaza veya kazaya yaklaşma olayının emniyet kültürü alt başlıkları özelinde kapsamlı şekilde incelenmiştir. ÇLRA %83.5 oranında sonuçları doğru sınıflandırmış ve altı alt başlığı model için anlamlı bulmuştur. YSA ise %88.1 oranında kaza sonuçlarını doğru sınıflandırmış bütün alt başlıklar model için anlamlı bulunmuştur.
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