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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projede, insanların mevcut şehir içi demiryolu araçlarındaki vakit kayıplarını ve bu süre 

zarfında ortaya çıkan enerji kayıplarını azaltmak amaçlanmaktadır.  

 Demiryolu araçları her istasyonda durup 

kalkmaktadır. Bu araçlar ile seyahat eden insanlar 

varmak istedikleri yere giderken bu sebepten dolayı 

zaman kaybetmektedirler.  Ayrıca demiryolu araçları 

istasyonlarda durup kalkmak için fazladan enerji 

harcamaktadır.  İstasyonlarda bekleyen insanların 

trenlere binerken panik ve stres gibi etkenler ortaya 

çıkarması,  günümüz sorunu olan salgın hastalıklardan 

kaynaklı olarak, insanların birbirleri ile fazla temas halinde bulunmak istememeleri tespit 

edilen sorunlar arasındadır. 

 “Trenge” (Durmayan Tren)  ismini verdiğimiz sistem ile mevcut demiryolu sistemi 

güncellenecektir (Şekil-1). Yeni tasarlanan sistemde durak modeli, ana yoldan makas sistemi 

ile geçilen ayrı bir yol olarak tasarlanmıştır. Sistemde ana vagona bağlı bulunan yolcu indirme 

ve bindirme vagonları bulunmaktadır. Ana vagon durak yoluna girmeden ve hiç durmadan 

yoluna devam ederken, trenden inecek ve binecek olan yolcular için ana vagondan ayrılabilen 

ve durak yoluna sinyal sistemi kullanılarak geçiş yapan indirme-bindirme vagonları 

bulunmaktadır.  Oluşturacak projede yolcular inmek istedikleri istasyona yaklaşırken trenin 

arka tarafında bulunan yolcu indirme ve bindirme vagonlarına geçiş yapacaktır. Ana vagon 

istasyona yaklaştığında arka vagona sinyal gönderir ve arkadaki vagon ana vagon sisteminden 

ayrılır. Ana vagon istasyondan transit geçerken arka vagon raylardaki makas sisteminin 

değişmesiyle istasyona giriş yapar ve istasyona yanaşır.  Bu sırada istasyonda bekleyen ve 

yolcularını almış diğer vagon harekete geçer. Ana vagon istasyondan ayrıldıktan sonra kalkış 

yapan diğer vagon trenin arkasına yetişir ve bağlanır. Bu sistem her istasyon için tekrarlanır. 

Bu sayede istasyonda inmek istemen yolcu hiç durmadan inmek istediği istasyona kadar 

seyahat eder. 

Oluşturulacak sistem sensörler yardımı ile insansız ve otonom bir şekilde 

çalıştırılacaktır.  Bu sayede makinistin dikkatsizliğinden kaynaklı kazalar engellenmiş 

olacaktır. 

Proje hayata geçirildiğinde yolcuların zaman kaybı önlenecek, konfor ve güvenliği 

artacak ve tren sisteminde enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

Şekil-1 Örnek İstasyon Modeli 
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Projenin gerçek hayata dönüştürmeden bir prototip yapılacak ve sistemin çalışması 

simüle edilecektir. Prototip için ufak bir tren ve ray sistemi ve buna yerleştirecek 

programlanabilir kart, sensör, motor sistemleri kurulacaktır. Vagonların kendi aralarında 

haberleşmesi radyo frekans sinyaller ile gerçekleştirilecektir. Sinyalizasyon ise ışık algılayıcı 

sensörler ile olacaktır. Bu sistemde rayları ayıran makasların hareketi merkezi 

programlanabilir bir işlemci, DC motor ve dişli sistemleri ile sağlanacaktır. Tren vagonları 

yerden aldığı ışık sinyalleri ile birbirilerine haber gönderecek, makaslar ise trenlerin ilgili yere 

geldiğinde, bulunan sensörler yardımıyla yönleri değişecektir. 

2. Problem/Sorun: 

Projenin ortaya çıkmasındaki ana sebep; şehirlerde gün içinde demiryolu araçları  ile 

seyahat eden yolcuların,  trenlerin duraklarda ekstradan dur-kalk yapmasından kaynaklanan 

zaman kaybını önlemektir. Günümüzde kullanılan tren sistemleri yolcuları indirme ve 

bindirme işlemi için her istasyonda kısa süre durmak zorundadırlar. İstasyonda inmeyecek 

yolcular da mecburen trenle beraber bekleme yapıp zaman kaybı yaşamaktadırlar. Korona 

virüs gibi salgın dönemlerini de göz önünde bulundurursak; mevcut şehir içi yolculuk sistemi 

yolcuların birbirlerine çok yakın olmaları ve yolculuğun uzun sürmesinden dolayı, insanları 

sağlık, rahatlık ve zaman kaybı açısından zor duruma sokmaktadır. Ayrıca tren vagonlarına 

iniş ve biniş süreleri kısa oluğu için yolcular iniş ve binişlerinde (Şekil-2)   sosyal mesafe 

kurallarına uymamaktadır ve yolcularda stres ve panik ortaya çıkmaktadır. Tren, durağa 

girmek - çıkmak ve durakta yolcu indirip-bindirmek için harcadığı her dakika, enerji ve 

zaman kaybına sebep olmaktadır. 

Mevcut demir yolları hatlarında, 

tasarladığımız sistem benzeri bir sistem daha 

önceden yapılmamıştır. Mevcut sistemde yolcuların 

zaman kayıplarını önlemek için tren seferlerinin 

daha sık olması gibi önlemler alınmaktadır. Ekstra 

eklenmiş olan tren seferleri sorunu çözmemekle 

birlikte enerji kaybına da yol açmaktadır.   

3. Çözüm  

Tasarlanan sistem, trenlerin duraklarda fazladan durup kalkmasını engelleyecektir. Bu 

sayede yolcular gitmek istedikleri yere gereksiz zaman kaybı yaşamadan gidecektir. Ayrıca 

yolcular trende daha az durdukları için salgın hastalıkların yayılma riski azalacaktır. 

Duraklarda bekleyen yolcu indirme bindirme vagonları sayesinde yolcuların koruması 

gerektiği sosyal mesafe korunacak, yaşadıkları stres panik ortadan kalkacaktır. Tren 

vagonlarının tamamı istasyonda durup kalkmayacağı için enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

Sistemin insansız ve otonom hareket etmesi sayesinde 

insan faktörlü kazalar engellenmiş olacaktır. 

 Sistem sayesinde insanların şehir içinde sıklıkla 

kullandıkları demiryolu sistemlerindeki zaman kayıplarını 

ortadan kalkacaktır.  

Tasarladığımız sistemdeki trende, ana vagon 

haricinde bağlanıp ayrılabilen vagonlar ve durak kısmında 

sinyal sistemi ile çalışan ekstra makas geçişli raylar 

bulunmaktadır. Vagonlar radyo frekans alıcı vericileri 

Şekil-2 Mevcut Sistemde iniş-biniş 

Şekil-3 Prototip pisti 
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sayesinde ana vagon ile iletişim halindedir. Tren istasyondaki makaslı yol ayrımına 

yaklaşınca, raylardan aldığı sinyali radyo frekans alıcı-verici ile arka tarafındaki yolcu 

indirme vagonunu uyarır. Böylece arka vagon trenden ayrılarak, makas değişimi sonucu 

istasyon yoluna girerken, ana vagon ana hatta kalarak yolculuğuna devam eder. Ayrılan vagon 

oto pilot yönlendirmesi ile makas sistemine geçiş yapar. İstasyonda yolcuları almış olan bir 

diğer vagon ise ana vagon ile iletişim kurarak 

istasyondan harekete geçer. İstasyon rayından ana 

hattaki raya geçen yolcu vagonu ana vagona yetişir 

ve bağlanır. Daha sonra diğer istasyona kadar 

yoluna devam eder. Yolcular bu sistemde yaklaşan 

istasyonda inmek isterlerse yolcu indirme vagonuna 

geçiş yapar. İnmek istemeyen yolcular ana vagonda 

seyahatlerini sürdürürler.   

Projedeki tren sistemi tamamen sürücüsüz bir şekilde olacaktır. Tüm fonksiyonlar 

bilgisayar sistemi ile çalışacaktır. Ayrıca tasarladığımız yapay zeka sayesinde kalabalık 

saatlerde ekstra vagonlar sisteme dahil edilecektir.  

Prototipi oluştururken oyuncak tren rayı ve tren vagon 

sistemi kullanılacaktır. Her vagona sistemin çalışması için 

programlanabilir kart, ileri geri gitmesi için DC motor, 

vagonların birbirleriyle ve ray sistemi ile iletişime geçmesi 

için NRF24L01 Wireless modül, istasyonlara giriş çıkışlarını 

algılaması için LDR ışık sensörü, vagonların birbirine 

yaklaştıklarında bağlanması için SERVO motor, makas 

sistemlerinin değişimi için DC motor ve dişli sistemleri, vagonların istasyona ve makaslara 

yaklaştığını algılaması için LDR ışık sensörü yerleştirilecektir.  

4. Yöntem 

Projenin gerçekleşmesi için istasyonların bulunduğu yerlere mevcut demir yolu 

hattına ek hat ve bu hatta geçiş yapacak makas sistemi eklenecektir. Trenlerin en arka 

vagonları indirme ve bindirme vagonu olarak tasarlanacaktır. Vagonlar arasındaki geçiş 

güvenli bir şekilde otobüslerdeki körük sistemine benzer şekilde yapılacaktır. Vagonların 

hepsinde bağımsız motorlar olup kendi başlarına hareket edebilecektir. Bu sayede istasyonlara 

yaklaşırken belli bir ivme ile yavaşlayıp istasyonlardan uzaklaşırken belli bir ivme ile 

hızlanabileceklerdir.  

Sistemi kurmadan önce projeyi geliştirebilmek ve hayata geçirebilmek için “İZBAN” ve 

“METRO”  trenlerinde yolculuk yapıldı. Trenin durağa girerken yavaşlamaya başladığı 

yerden duraktan çıkana kadar hızlanmaya başladığı yere kadar uzunluk ve zaman cinsinden 

değerler ölçüldü. Trenin duraklarda kaybettiği zaman ve enerji kaybı,  eğer durmasaydı 

kazanacağı zaman hesaplandı. 

 
Şekil-6 İzban Treninin yavaşlaması, beklemesi ve hızlanması ile ilgili veri. 

Şekil-4 Prototip Makas Sistemi 

 

Şekil-5 Durak Modeli 
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Yukarıdaki şekilde (Şekil-6) gösterildiği üzere trenin yavaşlamaya başlaması, durakta 

beklemesi ve tekrar maksimum hıza çıkması arasında geçen toplam süre, duraklar ortalaması 

alınınca 80 s dir. Tren istasyona girmek için yavaşlamadan ortalama 80 Km/h hızla yoluna 

devam etse, yavaşlaması ve hızlanması arasındaki yaklaşık 1 Km lik yolu 40 s de tamamlar. 

Bu verilere göre her durakta ortalama 80-40= 40 s zaman kaybı hesaplanmıştır. Şehir 

hatlarında bulunan 40 durak için hesaplanan değer, eğer tren istasyonda durmasaydı toplam 

30 dakika (1800s) zamandan tasarruf edecekti. 

Prototip uygulama aşamasında makas sistemleri için dc motoru dişli sistemi ile 

güçlendirilerek rayların ileri geri kontrolü sağlanacak. Ayrıca makas sisteminin önüne ve 

arkasına LDR ışık algılayıcı sensör koyarak vagonun makasa yaklaştığı veya çıktığı 

algılatılabilecek. Buradan aldığı bilgiyi radyo frekans sinyalleri ile diğer vagonlara bildirecek.  

İstasyonda bekleyen vagonunu kontrolünü yine istasyon bekleme alanın altına yerleştirilen 

LDR ışık sensörü sayesinde yapılacak.. O sensör karanlık oluğunda üzerinde bir trenin olduğu 

anlaşılacak. İstasyonlara yaklaşırken koyulacak LDR sensörler de vagonların istasyona 

yaklaştığını haber verip inme vagonun ayrılmasını ve yavaşlamasını sağlayacak. Vagonların 

birbirleri ile bağlanması servo motor ile gerçekleşecek. Tüm sistemin birbirleri ile 

haberleşmesi radyo frekans sinyalleri ile gerçekleşecektir. 

İstasyona yaklaşan tren ray sisteminden alığı bilgi ile yolcu indirme bindirme vagonunu 

kendisinden ayıracak. Öndeki vagon ilerlerken arkadaki vagon yavaşlayacak. Ana vagon 

istasyon transit hatta giriş yaptıktan sonra makas 

sistemi değişecek ve arkadaki vagon istasyon hattına 

giriş yapacak. Buradan gelen sinyal istasyondaki 

bekleyen treni harekete geçirecek ve yavaş yavaş 

ilerlemeye başlayacak. Ana tren çıkış makas istemini 

geçtikten sonra çıkış makas istemi yön değiştirip 

istasyondan çıkan trene yol verecek. Çıkış yapan tren 

hızlanarak ana vagonun arkasına yaklaşıp ana vagonun 

servo motorunun kapanmasını sağlayacak. İndirme vagonu bu sırada istasyonun bekleme 

yerindeki sensör sayesinde otonom bir şekilde durakta bekleyecek. 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Mevcut tren sistemlerini güncelleyerek yolcuların hiç durmadan istediği istasyona 

gitmesi projemizin yenilikçi özelliğidir. Ayrıca proje de bulunan oto pilot sayesinde vagon 

içerisinde ek bir makinist bulunmasına ihtiyaç yoktur ve sistem daha stabil şekilde çalışabilir. 

Yolcu sayısına göre vagon eklemeyi düzenleyen yapay zeka modeli daha önceden hiçbir 

yerde kullanılmamıştır. 

 Projeye dünya çapında yapılan araştırmalar göre gerçek hatta uygulanmış her hangi bir 

benzeri bulunmamaktadır. Ancak Japonların yaptığı durakta durmayan tren simülasyonu 

vardır. Bu simülasyonun TRENGE projesinden en ayırt edici özelliği, trenlerin üstüne bir 

vagon yerleştirilecek şekilde tasarlanmış olması ve gerçek hayatta uygulamada komple 

demiryolu sistemlerinin değişmesi gerekliliğidir. Bu da çok zor ve maliyetli bir yöntem 

olduğu için simülasyon uygulanamamıştır. Ancak TRENGE projesi mevcut demir yolu 

hatlarına ve vagonlara kolaylıkla entegre edilebilir. Projenin dünyada eşi ve benzeri olmaması 

en özgün yönüdür. Ayrıca mevcut demir yolu hatlarını kullanarak çok büyük olmayan 

değişiklikler ile sistemi daha ekonomik konforlu ve kullanışlı hale getirecektir.  

Şekil-7 Prototipi Örmeği  
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Prototip geliştirirken; 

Donanımsal olarak: DC Motorlar, Servo motorları, Dişli sistemleri, Arduino kartları ve 

Elektro manyetik mıknatıslar ile desteklenmektedir.  

Yazılımsal olarak: Arduino kartlarının birbiri ile haberleşmesini sağlayacak kodlar 

kullanılacaktır. 

Proje prototip çalışmalarında öncelikle haftanın belirli günlerinde takım olarak arduino 

eğitimleri almaktayız. Bu edinilen bilgiler ile önce sistemlerin birbirleri ile haberleşmesi, 

vagonların bağımsız gitmesi, makas sistemlerinin değişimi, vagonların ilgili yerlere geldiğini 

bildiren LDR sensörler hareketleri hakkında çalışmalar yapıldı. Projenin ön prototip maket 

çalışması hazırlandı. Çalışmamızda tren ve vagonun arasında ki iletişim çok hassas olmak 

zorunda olduğu tespit edildi.  

6. Uygulanabilirlik  

Mevcut istasyon modellerini 2 hattan 4 hatta çıkartarak ve tren sistemlerindeki yolcu 

indirme bindirme vagonlarını projedeki gibi yeninden tasarlayarak sistem tüm demiryolu 

hatlarında kullanılabilir. Öncelikle birkaç istasyonda projenin pilot uygulaması yapılır daha 

sonra tüm istasyonlara bu uygulama genişlettirilir. Büyük demiryolu firmaları ile görüşülerek 

sistemin bir pilot uygulamasının denemesi sağlanabilinir. Daha sonra oluşacak verilere göre 

şehirdeki tüm hatlara sistem yayılabilinir. Bu sayede kaybolan enerji kayıplarından kazanç 

sağlanabilinir.Yapılan sistemde yapay zeka kullanıldığından dolayı oluşabilecek hatalar 

bulunabilir. 

Karşılaşılacak risklerde projenin yer altı tren istasyonlarına uygulanması zaman alır, 

maliyetli olabilir. İniş biniş vagonlarında geçiş sürecinde insanların alışması zaman alabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin gerçek hayatta uygulanması çok maliyetli bir durum değildir. Mevcut sistem 

revize edilir ve proje denenebilir. 

Prototip maliyetleri aşağıdaki gibidir; 

Sunman Cargo Station Tren= 350 TL Dişli   DC Motor = Tanesi 2 TL x 10 Adet  

LDR Işık Sensörü = Tanesi 0,50 TL x 13 Adet NanoArduino = Tanesi 28 TL x 9 Adet 

Mini Servo Motor = Tanesi 16 TL x 13 Adet  NRF24L01 Modül = 8 TL x 9 Adet 

NRF24L01 Adaptör = Tanesi 5 TL x 9 Adet  200cm x 200cm Ahşap zemin = 200 TL  

Kırtasiye Malzemeleri = 150 TL    

Toplam Maket Maliyeti= 1303,5 TL 

Aylar Açıklamalar 

Şubat Proje fikrini geliştirme ve tasarım aşaması. 

Mart İlgili kurum ve kuruluşlarla görüşme yapılması 

Nisan Proje maketinin oluşumu 

Mayıs Proje için gerekli malzemelerin belirlenmesi 

Haziran Elektronik Kısmındaki deneyler 

Temmuz Mekanik kısmının oluşturulması 

Ağustos Sistemin kurulması ve test edilmesi 

Eylül TEKNOFEST YARIŞMA 

Tablo-1 ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması 
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 Nisan ayında yapılan çalışmalarda projenin bir maketi oluşturuldu. Haziran ayında 

sistemlerinin birbirleri ile haberleşmesi DC motor kontrolü LDR sensörlerinin çalışmaları 

hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Temmuz aynında tren pisti kurulup makas istemlerinde 

motor dişli sistemi yapılacak.Ağustos ayında tüm sistem birleştirilerek sistemin test aşamaları 

başlayacak 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Sistem genç, yaşlı, engelli hiç kimseyi ayırmaksızın herkes kullanabileceği haldedir, 

yolcular konforlu bir şekilde, gereksiz zaman kaybı yaşamadan seyahat edebileceklerdir. 

 Mevcut demir yolu sistemlerini kullanan herkes tespit ettiğimiz problemi 

yaşamaktadır. Proje geliştirme aşamasında demir yollarını kullananlara soruldu. Alınan 

cevaplara göre trenlerin duraklarda durup kalkmasından dolayı yaşanan zaman kaybı en çok 

karşılaşılan sorun olarak tespit edildi. 

9. Riskler 

Projeye kurulacak yapay zekâ tarafından riskler tespit edilerek sistemin daha sorunsuz 

çalışması sağlanacaktır.  

Proje hayata geçirilirken maliyetin artmaması için düşünülen, var olan demir yolu 

hattını güncelleme işlemi bazı istasyona uygulanırken zorluk yaşanabilir. Bunun sebebi 

günümüzde kullanılan bazı istasyonların küçük olması ve alt yapı yetersizliğinden 

kaynaklıdır. Ayrıca Sistemi oluşturulurken yapılacak tadilatlarda mevcut çalışan sistemlerde 

çalışma zamanı gecikmeler yaşanabilir.  

Proje hayata geçirilirken yapay zekanın teknik bir aksaklığı sonucu seferlerin iptal 

olmaması ve sistemin manüel de olsa sorunsuz çalışması için aksaklığın yaşandığı zaman 

kontrol makiniste verilecektir. Makinistler makas sistemi ve vagonların ayrılma işlemlerini de 

geçekleştirecektir ve sistem teknik bir arıza yaşasa dahi manüel olarak hizmet vermeye devam 

edecektir.  

İstasyonlarda tadilatlar olurken istasyonun gidiş geliş yönünün ikisinin de kapanması 

yerine tek tarafın hizmet vereceği şekilde sistemi inşa etmek düşünülmektedir. 

Görev Tanımı 

 

Kim(ler) Tarafından 

Yapılacağı 

                                     Aylar  

ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Proje Yönetimi Umut Metin Kiriş X X X X X X X 

Malzeme Temini 

Proje başlama planlaması 

Berk Güneş 

Umut Metin Kiriş 

X X X X X   

Gerekli kurumlarla görüşme 

ayarlanması  

Ve Yapılması 

Efe Ün 

Ayaz Lütfi Dereli 

Umut Metin Kiriş 

 X X X  X  

Maketin kurulumu  

Ve Test aşaması 

Berk Güneş   X X X X X X 

Maketin Programlanması için  

Arduino eğitimi almak 

Berk Güneş,Umut Kiriş, 

Ayaz Dereli,  

Ömer Arslan,Efe  Ün 

X X X X X X  

Maketin Test Aşamaları Berk Güneş,Umut Kiriş, 

Ayaz Dereli,  

Ömer Arslan,Efe  Ün 

     X X 

Tablo- 2 Zaman planlamasında iş paketleri, iş tanımları ve süreçleri 

 



8 
 

Tablo-3 Bütçe Planlaması 

Tablo-4 Risk planlamasında olasılık ve etki matrisi 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni 

https://bertankaya.net/2015/01/risk-yonetimi-plani-nasil-olusturulur/ (09.06.2021) 

http://me.islerya.com/files/bmm419/Ornek_IsPaketiOlusturma.pdf (10.06.2021) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/İZBAN#:~:text=İZBAN%27ın%20şu%20andaki%20set,yü
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Tane 

Fiyatları 

350 TL 2 TL 0.50 TL 28 TL 16 TL 8 TL 5 TL 200 TL 150 TL 

Adet 1 10 13 9 13 9 9  1 Belirsiz 

Ürün adı Maket 

Tren 

DC Motor LDR Işık 

Sensörü 

Arduino

Nano 

Mini 

Servo 

Motor 

NRF24L01 

Kablosuz  

Modül 

NRF24L01 

Adaptör 

Ahşap 

Zemin 

Kırtasiye 

Malzeme

leri 

İşlevi Maket 

Görevi  

Vagonun 

hareketi 

Algılama, 

Sensör  

Sistem 

kontrolü 

Vagon 

Birleşimi 

Haberlşeme NRF24L01  

Güç ihtiyacı 

Maketin 

Alanı 

Gerekli 

Yerlerde 

Ara  

Toplam 

350TL 20 TL 6,5 TL 252 TL 208 TL 72 TL 45 TL 200 TL 150 TL 

Genel 

Toplam 

1303,5 TL 

 ÇOK DÜŞÜK 

OLASILIK 

DÜŞÜK 

OLASILIK 

ORTA YÜKSEK OLASILIK 

MALİYET ARTIMI Proje uygulama 
devam 

proje uygulanır Ek kaynak temini 
ile proje uygulanır 

Devlet yardımına başvurulur, 
proje bekletilir. 

İSTASYON YENİLEME 

ALT YAPI YETERSİZLİĞİ 

Proje uygulanır Ek tedbirler ile 

proje uygulanır 

Yüksek tedbirler ile 

proje uygulanır 

Devlet yardımına başvurulur, 

proje bekletilir. 

TADİLAT ARTIMI Proje uygulanır Proje uygulanır Ek malzeme temini 

ile proje uygulanır 

Ek malzeme temini ile proje 

uygulanır veya Devlet 

yardımına başvurulur. 

ÇALIŞAN İSTASYONUN 
ÇALIŞMA NEDENİ İLE 

DURDURULMASI 

Proje uygulanır, 
Kısa süreli tren 

yolu kullanımı 

kapatılmıştır. 

Proje uygulanır, 
Kısa süreli tren 

yolu kullanımı 

kapatılmıştır. 

Proje uygulanır, 
ek süreli tren yolu 

kullanımı kapatılır. 

Maliyet artımı 
düşüktür. 

Proje uygulanır, 
uzun süreli tren yolu 

kullanımı kapatılır. Maliyet 

artımı orta düzeydedir. 
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