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Ýstanbul Kýyýlarýný Etkileyebilecek Depreþim
Dalgalarý Ýçin Benzetim ve Hasar Görebilirlik
Analizi Projesi
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Deprem
ve Zemin Ýnceleme Müdürlüðü
sahipliðinde baþlatýlan "Ýstanbul Þehri
Mikro Bölgeleme Projesi" kapsamýnda;
Japonya OYO International Co. (OIC)
Þirketi'nin sorumluluðunda ve
yönetiminde yürütülen "Ýstanbul Kýyýlarýný
Etkileyebilecek Depreþim Dalgalarý
(Tsunamiler) için Benzetim ve Hasar
Görebilirlik Projesi"nin her aþamasýnda
Orta Doðu Teknik Üniversitesi Ýnþaat
Mühendisliði Bölümü Deniz Mühendisliði
Araþtýrma Merkezi yer alarak, projenin
benzetimler ve canlandýrmalar
konusundaki iþ paketlerini gerçekleþtirdi.
Ýstanbul için Tsunami Risk ve Hasar
Görebilirlik Projesi'nin temel amaçlarý
arasýnda; Marmara Denizi'nde tsunami
oluþmasýna neden olabilecek olasý
etkenlerin (fay kýrýlmalarý ve/veya
denizaltý heyelanlarý) saptanmasý, bu
etkenlere baðlý olarak tsunami
oluþumunun benzetimleri, bilimsel olarak
geçerli ve kabul edilmiþ en geliþmiþ
benzetim yöntemleri kullanýlarak tsunami
dalgalarýnýn hareket ve kýyýlardaki
yükselme ve ilerlemelerinin hesaplanmasý ve canlandýrýlmasý, kýyý yapýlarýna olasý etkilerinin belirlenmesi ile
bu sonuçlar kullanýlarak kýyýlar için
yerleþim düzenlemeleri ve geliþme
planlarýnýn gözden geçirilmesi, sakýnma
yöntemlerinin belirlenerek zaman içinde
hayata geçirilmesi yer alýyor.
Proje için gereken verilerin toplanmasý,
derlenmesi, analizi ve deðerlendirilmesi
Oyo International Co. (OIC) tarafýndan
yapýldý. Projede sadece aktif faylar deðil,
denizaltý heyelanlarý da dikkate alýnarak,
49 farklý tsunami senaryosu, bilimsel
olarak doðrulanmýþ ve dünyada yaygýn
olarak kullanýlan TUNAMI N2 yazýlýmý
kullanýlarak modellendi. Seçilen tsunami
senaryolarýnýn güncel teknikler
kullanýlarak, kamuoyu ve karar vericiler

tarafýndan; paylaþýmý, kolayca deðerlendirilmesi ve kullanýmý için görsel
olarak sunulmasý ve canlandýrýlmasý
iþleri; ODTÜ Ýnþaat Mühendisliði Bölümü
Deniz Mühendisliði Araþtýrma Merkezi
tarafýndan, Doç. Dr. Ahmet Cevdet
Yalçýner'in baþkanlýðýný yaptýðý
uluslararasý uzmanlarýn katýlýmý ile
geliþtirilen, bilimsel olarak geçerli ve
kabul edilmiþ tsunami benzetim ve
canlandýrma yazýlýmý NAMI DANCE
programý kullanýlarak üretildi. NAMI
DANCE yazýlýmý ODTÜ ve Maleyza Bilim
ve Teknoloji Bakanlýðý ATSB Kuruluþu
arasýndaki anlaþma uyarýnca Malezya
Tsunami Uyarý Merkezi resmi yazlýmý
olarak da kullanýlmakta olup, geçtiðimiz
yýl UNESCO tarafýndan açýlan iki ayrý
eðitim programýnda, Güney Asya,

Pasifik, ve Afrika'dan 22 ülkeden seçilen
60 uzmana tsunami modelleme eðitim
aracý olarak öðretilmiþtir.
Projede seçilen 49 tsunami senaryosunda, Kuzey Anadolu fayýnýn
Marmara Denizi'ndeki Kuzey ve Güney
kollarý üzerindeki depremler ve fay
kýrýlmalarýna, ayrýca da Marmara
Denizi'ndeki çeþitli bölgelerde saptanan
olasý zemin kaymalarýna (heyelanlar)
baðlý çeþitli kombinasyonlarla ortaya
çýkabilecek deniz tabaný hareketleri ile
depreþim dalgasý oluþmasý durumlarý
modellendi.
Proje Sonuçlarý için bilgisunar adresi
http://yalciner.ce.metu.edu.tr/marmara
Ýncelenen senaryolardan baþka fay
kýrýlmalarý ve tsunami olaylarýnýn

Senaryolarda kullanýlan faylar ve denizaltý heyelanlarýnýn konumlarý.

gerçekleþmesi olasýdýr. Ancak bu tür
faylanmalarýn kýyýlara dik ve kýsa eksenli
olmasý nedeni ile kýyýlar için hesaplanan
dalga yüksekliklerinden daha küçük
dalga yükseklikleri yaratabileceði
düþünülmektedir.
Deprem, fýrtýna, taþkýn veya sel kadar
sýk olmasa bile, doðal afetler arasýnda
yer alan depreþim dalgasý olaylarý,
Türkiye kýyýlarý için, tarihteki olaylara
göre daha önemli bir tehdit
oluþturmaktadýr. Bu konuda korkuya
kapýlmadan duyarlý olunmasý ve burada
sadece Marmara için deðil, tüm
kýyýlarýmýz için geçerli olan ve basit
korunma kurallarýnýn göz önünde bulundurulmasý, olasý can ve mal kayýplarýný
en aza indirmek için gereklidir.
Projede Boðaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi, Deprem Araþtýrma Enstitüsü
de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi adýna
denetleyici kurum olarak görev aldý.
KORUNMA YÖNTEMLERÝ
KONUSUNDA GENEL BÝLGÝLER
YAKLAÞAN DEPREÞÝM DALGASI
(TSUNAMÝNÝN) BELÝRTÝLERÝNE
ÖRNEKLER:
Tsunami ile ilgili olarak çeþitli zamanlarda
oluþmuþ belirtiler aþaðýda özetlenmiþtir.
Depremin sarsýntýsý hissedilebilir.
Büyük miktarda gaz kabarcýklarý
suyun yüzünde görülebilir, suyun
kaynamasý biçiminde görüntü verebilir.
Deniz suyu alýþýlmýþýn üstünde sýcak
olabilir.
Su çürük yumurta (Hidrojen sülfür),
yað ya da petrol gibi kokabilir.
Deniz suyu cildi rahatsýz edebilir.

Gök gürültüsüne benzer, jet uçaðý
sesi, helikopter, ýslýk sesi gibi sesler
duyulabilir.
Deniz kýyýdan önemli bir miktarda geri
çekilebilir.
Ufuk çizgisinde kýrmýzý renkli bir flaþ
ýþýk görülebilir.
Dalga yaklaþýrken dalganýn üst
kýsmýnda bir kýzýllýk görülebilir.
TSUNAMÝYE HAZIRLIK :
Bir kentin hangi bölgelerinin hangi
koþullarda, ne düzeyde sular altýnda
kalacaðýný gösteren haritalarýn (baskýn
haritalarýnýn) hazýrlanmasý ve bu
çalýþmalar ýþýðýnda, afet yönetim
uzmanlarý tarafýndan sakýnma ve etki
azaltma konusunda önlemler, kýyýlarý
terk yollarý seçilmeli, kýyýyý kolayca terk
yolu olmayan bölgeler için plan
deðiþiklikleri yapýlmalýdýr. Plajlarda,
denizyollarý terminallerinde, kýyý
kullanýmýnýn yoðun olduðu yerlerde
depreþim dalgasýndan korunma ve
sakýnma amacýna yönelik kýsa ve anlamlý
uyarýcý yazýlar bulundurulmasý gereklidir.
Deprem için yapýlan acil durum aile
planý depreþim dalgalarý afet durumlarý
için de geçerli olup, aþaðýdaki kýsa
hatýrlatma bilgileri dikkate alýnmalýdýr.
Genel olarak 3 gün yetecek acil durum
çantasýnýn hazýrlanmasý ve bu çantanýn
içinde ilaçlar, çabuk bozulmayan
yiyecekler, konserve açacaðý, su, mum,
el feneri, radyo, yedek pil, gözlük, kiþisel
hijyenik öðeler, giyecek, önemli
evraklarýn kopyalarý, aile kayýtlarý, mal
dökümü, ilk yardým seti, uyku tulumu,
araç ve ev anahtarlarý vb. þeylerin
bulundurulmasý tavsiye edilir.
Tsunami uyarýsý verildiðinde;
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Tsunami için en hýzlý ve ilk uyarý depremin
kendisidir. Böylesi durumlarda televizyon,
radyo veya ilgili acil durum radyo
kanallarýný dikkatlice dinlemek gereklidir.
Olasý bir tsunami uyarýsý yapýldýðýnda
kýyýlardan uzaklaþmak için hazýrlýk
yapýlmalýdýr. Eðer tsunami yakýn bir
zamanda bekleniyor uyarýsý geldi ise
hemen yüksek bir yere gidilmelidir. Eðer
kýyýdan uzaklaþýlmasý gereken bir
yerdeyseniz, çýkmadan önce yeterli
zaman var ise, su baskýnlarýna ve
yangýnlara karþý önlem olarak elektrik,
gaz, su düðmeleri kapatýlmalýdýr. Çukur
ya da deniz seviyesine yakýn kýsýmlara
dönmeden önce yetkililerin resmi
açýklamalarýný ve tehlikenin tamamen
geçtiði bilgilerini bekleyiniz.
Kýyýda karada iken güçlü bir deprem
hissedildiðinde;
En kýsa zamanda bulunduðunuz yerden
daha yüksek kýsýmlara geçin. Eðer kýyýda
denize yakýn alçak bir bölgedeyseniz,
ve güçlü deprem hissederseniz, birkaç
dakika içinde tsunami gelebileceðini
hatýrlayýnýz. Açýk denizlerde bu zaman
aralýðý 15 dakika ile 15 saat arasýnda
deðiþirken Marmara gibi kapalý denizlerde bu süre 8 dakika mertebesindedir.
Eðer olanak varsa koþarak, bisikletle ya
da arabayla kýyýdan uzaða ve yükseðe
doðru gidilmelidir: Bir binanýn içinde
olanlarýn yüksek katlara doðru çýkmalarý
gereklidir.
Neler Yapýlmamalýdýr? :
Kýyýda deniz çekildiðinde merak edip
izlemeye kesinlikle gitmeyiniz. Çünkü
can kayýplarýn büyük bir bölümü bu
sýrada olmaktadýr. Yani kýsaca meraklýlar
büyük olasýlýkla ölmektedir.
Eðer büyük bir uðultu duyarsanýz bu
sesin nereden geldiðini araþtýrmak yerine
gürültüden ve denizden uzaklaþmaya
bakýn. Çünkü tsunami dalgalarý büyük
uðultu yaratarak gelebilirler.
Resmi açýklamalar yapýlana dek
tehlikenin geçtiðine kanaat getirmeyiniz.
Denizciler ve Denizdekiler Ýçin
Uyarýlar:
Eðer denizdeyseniz ve bir tsunami uyarýsý
aldýysanýz, açýk denizde tsunami dalgasý
hissedemeyeceðinizden ya da göremeyeceðinizden limana ya da kýyýya
kesinlikle dönmeyiniz. Tsunami sýð
sularda su düzeyinde hýzlý deðiþimlere
ve çok þiddetli akýntýlara neden
olacaðýndan; tekneniz ya da geminiz
hasar görüp batabilir.

ve limandaki koþullarýn yolunda
olduðundan emin olunmalýdýr.

Bir tsunami uyarýsý aldýðýnýzda kýyýya
yakýnsanýz ve vaktiniz de varsa teknenizi
veya geminizi açýk denize doðru hareket
ettiriniz ve aþaðýdakileri dikkate alýnýz:
Büyük gemi sýðýnaklarý ya da limanlar
denizcilik trafik sistemleri veya liman
yetkililerinin kontrol ve yetkisi altýndadýr.
Gerekli görürlerse deniz araçlarýný açýk
denize hareket etmeye zorlayabilirler. Bu
konuda yetkililerle iþbirliði içinde
olunmalýdýr.
Küçük limanlarda özel görevlendirilmiþ
yetkililer bulunmayabilir. Bir tsunami
uyarýsýnýn farkýndaysanýz, vaktiniz varsa
sakin ve diðer deniz trafiðini de dikkate
alarak, düzenli bir biçimde teknenizi açýk
denize sürünüz. Küçük teknelerin
sahiplerinin eðer vakit varsa iskeledeki
teknelerini terk etmeleri, karaya çýkmalarý
daha emin olabilir. Hele yapýlan bu uyarý
yersel oluþan tsunami içinse karaya
çýkmak özellikle uygun olabilir. Eðer
güvenli limanýn dýþýnda kötü hava koþullarý
varsa, bu durum küçük tekneler için çok
tehlikeli bir durum olarak ortaya çýkacaktýr.
Bu da tek seçeneðinizin karada yüksek
ve güvenli bir yer bulmak olduðunu
göstemektedir.
Tsunaminin kýyýya vurmasýný takiben hasar
verici dalga hareketleri ve kestirilemeyen
þiddetli akýntýlar kýyýyý belli bir süre
etkileyebilir. Güvenli bir þekilde limana
dönmeden önce yetkililerle haberleþmeli

Sakýnma Konusunda Temel
Kurallar
1. Depreþim dalgalarý çoðunlukla
depreme baðlý nedenlerle oluþurlar ve
yatýk eðimli, düþük kotlu kýyýlarda,
körfezlerde, nehir aðýzlarýnda ve liman
içlerinde yaratabileceði çok þiddetli
akýntýlar nedeniyle daha çok etkilidirler.
2. Türkiye kýyýlarýnda tarih içinde defalarca
depreþim dalgalarý oluþmuþtur. Bundan
sonra da oluþmasý beklenmelidir.
Günümüzde kýyýlarýn çok çeþitli amaçlarla
çok sayýda tesislerle donatýlmýþ ve çok
yoðun kullanýlýyor olmasý, depreþim
dalgasýnýn, tarihteki etkilerine göre
günümüzde çok daha unutulmaz izler
býrakmasýný olasý kýlar.
3. Depreþim dalgasý tek bir dalga deðildir.
Genellikle dört veya beþ dalgadan oluþan
bir dalga dizini biçimindedir. Ýlk dalga
centilmen dalgadýr. Ýkinci ve üçüncü
dalgalar etkilidirler. Devam eden
dalgalarýn etkisi daha azdýr. Önde gelen
centilmen dalga, kýyýlarda birkaç dakika
içinde olaðan dýþý su yükselmesi veya
alçalmasý (çekilmesi) yaratýr. Bu ilk dalga,
arkadan gelebilecek olan bir veya iki etkili
dalga için haberci niteliðindedir.
4. Etkili dalgalarýn kýyýya vurmasýndan
sonraki birkaç saat tehlike devam edebilir.
Resmi açýklamalar yapýlana dek bekleyiniz
ve kýyýdan daima uzakta kalýnýz.
5. Depreþim dalgasý farkedildiðinde ya
da uyarý alýndýðýnda en kýsa zamanda
kýyý çizgisinden uzaklaþmak zorunludur.
Karada bulunan kiþilerin kýyýdan 100150 m. uzaklýða, denizde teknede
bulunan kiþilerin ise su derinliði en az 50
m. veya daha derin yerlere doðru
uzaklaþarak olasý dalga ve akýntý
etkilerinden kurtulmalarý olanaklýdýr.
6. Unutulmamalýdýr ki, dalganýn karada
ilerleme hýzý, insanýn koþma hýzýndan
daha fazladýr. Merak edip dalganýn
kýyýlardaki davranýþlarýný izlemek çok
tehlikelidir. Kaçmak için zaman geç
olabilir.
7. Depreþim dalgalarý dereler, ýrmaklar
ya da denize baðlantýlý kanallardan
içerilere doðru kilometrelerce ilerleyebilir.
Dere, ýrmak kýyýlarý ve bentlerinde zarar
verici taþmalar oluþmasý doðaldýr.
8. Depreþim dalgasý konusundaki uyarýlarý
ciddiye almak zorunludur. Unutulmamalýdýr ki, Hawaii Hilo 1960 yýlýndaki
depreþim dalgasý için 10 saat önceden
uyarý verilmiþ ve korunma yöntemleri
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tekrarlanmýþ iken 61 can kaybý olmuþtur.
9. Deniz tabanýnda oluþan herhangi bir
deprem nedeniyle depreþim dalgasý
oluþabilir. Kýyýlarda iken bir deprem
hissedildiðinde kýyýdan uzaklaþmak yararlý
bir önlemdir. Unutulmamalýdýr ki, Mayýs
1983 depreminin hemen sonrasýnda,
Japonya Honshu adasýnýn kuzeybatý
kýyýlarýna gelen tsunami, halkýn korunma
konusunda yeterli bilgisi olmasýna karþýn
230 kiþinin ölümüne neden olmuþtur.
10. Depreþim dalgasýnýn týrmanma
yüksekliðinin 2 metreyi geçmesi
durumunda; küçük tekne barýnaklarýnda,
çok þiddetli akýntýlar nedeniyle hasarlar
ve önemli düzeyde mal kaybý
beklenmelidir. Japonya'da elde edilen
deneyimler ve gözlenen örnekler
deðerlendirildiðinde, dalganýn kýyýlarda
týrmanma yüksekliðinin 2.5 metreyi geçtiði
yerlerde mal kayýplarý artmakta ve ek
olarak can kayýplarý da olmaktadýr (Shuto,
Imamura, (2000)).

"YENÝ FÝKÝRLER
YENÝ ÝÞLER"
YARIÞMASI'NDA
JEOTÝM GRUBU
2007 YILI BÝRÝNCÝSÝ
OLDU
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafýndan
Elginkan Vakfý'nýn ana sponsorluðunda
organize edilen "Yeni Fikirler Yeni
Ýþler"(YFYÝ) Teknoloji Tabanlý Ýþ Fikri
Yarýþmasý'nýn 2007 yýlý birincisi; Jeokimya
tabanlý, enerji hammaddesi arama ve
Çevre Etki Deðerlendirme (ÇED)
çalýþmalarýyla "Jeotim" grubu oldu.
YFYÝ 2007 yýlý Final4 etkinliði; 17 Kasým
2007 tarihinde gerçekleþtirildi. Final4
etkinliðinde, finale kalmaya hak kazanan
dört grup projelerini kamuyla paylaþtý.
Seyirciler ve jüri tarafýndan dinlenen
sunumlarýn ardýndan; jürinin deðerlendirmesi sonucunda "Jeotim" grubu
birinciliðe layýk görüldü. Böylece "Jeotim"
grubu; 50 bin YTL ödül ve 3 yýl boyunca
ODTÜ Teknokent'te ofis sahibi olma
hakkýný kazanmýþ oldu.
Final töreninde jüri tarafýndan beklenmeyen bir karar daha açýklandý.

Yeni Fikirler Yeni Ýþler
Yarýþmasý'nda kazanan
projenin, verilecek
desteklerle, teknoloji tabanlý
yenilikçi bir iþe dönüþmesi ve
bu sayede nitelikli iþgü-cüne
istihdam yaratýlmasý
hedeflenmektedir.

Beðenilen ve baþarýlý bir
projeyle yarýþmaya katýlan
RNART grubuna da 10 bin
YTL deðerindeki "Özel Jüri
Ödülü" verildi.
"Yeni Fikirler Yeni Ýþler"
Yarýþmasý'nýn finali olan
Final4, ayný zamanda YFYÝ
2008'in de baþlangýcý
sayýlýyor.

Ayný zamanda YFYÝ'ye katýlan
tüm öðrencilerin büyük
kazanýmlarla bu süreci
tamamlamalarý da bu
yarýþmanýn hedef-lerindendir.

Amacý, teknoloji tabanlý bir
fikrin baþarýlý bir iþe
dönüþtürülmesi olan;
Türkiye'nin en rekabetçi
giriþimcilik yarýþmasý
YFYÝ'nin 2008 dönemi
baþvurularý ocak ayýnda
www.yfyi.info adresinden
alýnmaya baþlanacak.
Grup Adý: Jeotim (1. Grup)
Proje Adý: Jeokimya tabanlý, enerji
hammaddesi arama ve Çevre Etki Deðerlendirme (ÇED) çalýþ-malarýnda,
hidrokarbon zenginliði veya kirlilik
anomalilerinin tespiti için, zeminden gaz
ve katý fazda örnek almak üzere
tasarlanan "AEB" ile "AET" tipi aparatlarýyla
alýnan örneklerin kromotografik analiz
verilerinin 3B teknolojisi ile matematiksel
modellemesi (PETÇED)
ODTÜ Jeoloji Mühendisliði bölümü 4.
sýnýf öðrencisi Aslý Ýlbay ve yine ayný
bölümde 3. sýnýf öðrencisi Mehmet Erdem
Hamamcý hazýrladýklarý projede; petrol
arama çalýþmalarýnda ve çevre kirliliðinin
tespitinde kullanýlabilecek bir teknoloji
üzerine çalýþýyorlar. Þu anda tamamen
olgunluða ulaþmýþ projelerini gerçekleþtirmek için sadece finansmana ihtiyaç
duyan ekip, varolan tecrübe ve yetenekleri
ile hedef sektörlere daha teknolojik ve
daha yetkin araþtýrma sunacaklarýný ifade
ediyorlar.
Grup Adý: RNArt Solutions (Jüri Özel
Ödülü)
Proje Adý: Aptamer-tabanlý Biyosensör
Tasarýmý (ABT)
ODTÜ Biliþsel Bilimler doktora öðrencisi
Sarper Aklan, ODTÜ Biliþim Sistemleri
doktora öðrencisi Özkan Bayraktar,
ODTÜ Biliþim Sistemleri yüksek lisans
öðrencisi Pelin Beriat, ODTÜ Makine
Mühendisliði yüksek lisans öðrencisi Ufuk
Ç a n d ý r, H a c e t t e p e Ü n i v e r s i t e s i
Biyomühendislik yüksek lisans öðrencisi
Baþak Beyhan, Hacettepe Üniversitesi
Biyomühendislik doktora öðrencisi Ebru
Akdoðan, Hacettepe Üniversitesi
Moleküler Biyoloji doktora öðrencisi
Serkan Orcan ve Hacettepe Üniversitesi

Bir fikrin bir iþe dönüþme
sürecinde eðitilmek,
Giriþimciliðin zorluklarý,
riskleri ve ödüllerine iliþkin
kiþisel deneyime sahip olmak,
Moleküler Biyoloji yüksek lisans öðrencisi
Ozan Selvi'nin beraber ürettiði proje; kuþ
gribi, sars gibi hastalýklarýn erken
tanýsýndan, küçük moleküllerin
ayrýþtýrýlmasýna kadar uzanan geniþ bir
yelpazede çalýþacak bir teknolojiyi
kapsýyor.
Yeni Fikirler Yeni Ýþler Yarýþmasýnýn
Amacý:
"Yarýnýn teknoloji firmalarýna ilk adým
desteði..."
Bu projenin amacý; ODTÜ baþta olmak
üzere üniversite öðrencileri arasýnda
teknolojiye ve yenilikçiliðe dayalý
giriþimciliði teþvik etmek ve desteklemektir.
ODTÜ, "iþ bulan deðil iþ kuran mezun"
ilkesi ile öðrencilerinin giriþimciliðini teþvik
etmek ve desteklemek, bu süreçte
gereksinim duyacaklarý uygun bilgi ve
eðitimler ile donanmalarýný saðlamak
amacýyla ücretsiz programlar
yürütmektedir. Yeni Fikirler Yeni Ýþler
Yarýþmasý'nýn amacý da, "iþ kuran mezun"
hedefinin bir uygulama aracý olarak,
yenilikçi ve teknolojik bir iþ fikri olan
öðrenci giriþimcileri; bu iþ fikirlerini hayata
geçirmeleri için araþtýrmaya yöneltmek
ve baþarýlý olanlara fikirlerini hayata
geçirmelerinde yardýmcý olacak ortamý
saðlamaktýr.
Geçen yýlki YFYÝ Yarýþmasý'nýn sonunda
finale kalan dört gruptan üçü, bugün
ODTÜ Teknokent'te 'þirket' olarak
faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Yeni Fikirler Yeni Ýþler Yarýþmasýnýn
Hedefi:
"Teknoloji tabanlý bir fikrin, bir iþe
dönüþmesi "
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Disiplinler arasý, planlý ve hedefe
yönelik ekip çalýþmasýnýn deðerini ve
önemini yaþamak,
Projelerinin baþka ilgi gruplarýnca (risk
sermayesi þirketleri, yatýrýmcýlar, þirketler
gibi) öðrenilmesini saðlamak ve belki de
finanse edilmesi þansýný yakalamak,
Temelde eðitilirken rekabet altýnda
eðlenme fýrsatýný yakalamak,
yarýþma boyunca tüm proje sahiplerinin
kazanmasý hedeflenen baþlýklardýr.
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