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	Text12: Kanal İstanbul Projesi'nin Türk Boğazları Gemi Trafik Sistemine Olası Etkilerinin Simülasyon Tekniği Aracılığıyla Analizi
	Text20: Dünya üzerinde hızla artan ticaret hacminin büyük bir bölümünün yüklenicisi rolü oynayan gemilerin popülasyonu her geçen gün artmaktadır. Bu artış önemli noktalarda bulunan boğazların her yönden tehdit altında kalmasına neden olmaktadır. Pek çok ülke için kritik rol oynayan İstanbul ve Çanakkale Boığazları'nı içine alan TBS, artan gemi yoğunluğu ve tanker trafiği nedeniyle büyük risk altındadır. Risklerin azalmasını sağlayan TBS gemi trafik rejimi kısıtları, gemilerin sistem içerisinde kalış sürelerini ve sayılarını olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları gidermek için Karadeniz ve Marmara Denizi arasında tek geçiş yolu olan İstanbul Boğazı'na alternatif olarak Kanal İstanbul Projesi gündeme getirilmiştir. Bu tezin amacı, yukarıda yer alan olumsuzluklara alternatif olarak görülen Kanal İstanbul Projesi'nin TBS mevcut gemi trafiğine olası etkilerinin analizinin yapılmasını sağlayacak bir çalışma ortaya koymaktır. Analizin yapılmasında simülasyon tabanlı yazılım programlarından bir olan SIMIO üzerinde farklı modeller oluşturularak, senaryolar dâhilinde karşılaştırılmalı analizleri yapılmıştır.
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