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Y ENİ Dİ REK TÖRÜ MÜ ZÜN MESAJI
1 Haziran 2008 itibarıyla TÜSİAD  Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörlüğüne Sabancı Üniversitesi Yönetim
Bilimleri Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dilek Çetindamar atanmıştır. Dilek Çetindamar’ın mesajına ulaşmak
için tıklayınız.
REKABET P OSTA SI Y AZI Dİ Zİ Sİ : Bİ Lİ MSEL ÇALI ŞM ALARI N TEKN OLOJİ Y E KATKI LARI
Farklı alanlardaki bilimsel, akademik çalışmaların teknoloji uygulamalarına ve teknolojinin gelişimine yaptığı katkıların
inceleneceği yazı dizimize, Sabancı Üniversitesi Misafir Öğretim Üyelerinden Dr. Selmiye Alkan Gürsel’in kaleme aldığı
yazıyla başlıyoruz. Dr. Gürsel’in, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi tanımlayan; bir bilim dalı olarak kimyanın teknoloji
ve sanayi ile nasıl kesiştiğini aktaran; örneğin polimerler ve nanoteknolojideki gelişmelerle kimya bilimi arasındaki
ilişkiyi ortaya koyan yazısına ulaşmak için tıklayınız.
2023 TÜ RKİ Y E'Sİ NDE Bİ LGİ VE TEKN OLOJ İ Y ÖN ETİ Mİ
Ulusal İnovasyon Girişimi Vizyon Çalışma Grubu Üyesi Sayın Yusuf Işık, KALDER’in Mayıs 2008’de düzenlediği “Kamuda
Kalite” konulu etkinlikte, 2023 yılına ışık tutan bir konuşma yaptı. 2023 yılına uzanan bir ufka bakıp olası gelişmeleri
belirlemek güç olmakla beraber bu dönemde bilgi yoğun ve bilimsel ve teknolojik gelişmeye dayalı faaliyetlerin
sürükleyici bir rol oynayacağı olgusu üzerinde bir fikir birliği oluştuğunun; Çin, Hindistan ve Brezilya gibi yeni güç
odaklarının kendini gösterdiğinin; önümüzdeki 15 yılda geçtiğimiz 15 yıla kıyasla değişimin daha kapsamlı ve yönetim
işlevinin daha karmaşık olacağının; biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarında önemli gelişmeler yaşanacağının; bilimin
teknolojiyi ve üretimi etkileme gücünün daha da artacağının ve matematik gibi soyutlama gücüne dayalı alanların yeni
bir önem kazanacağının vurgulandığı konuşma metninin tamamına erişmek için tıklayınız.
EGE EK ON OMİ Y İ GELİ ŞTİ RM E VAKFI
Bölgesel gelişme ve kalkınma alanında kayda değer çalışmalar yapan Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri
Sayın Can Ersay, Vakfın çalışmaları hakkında bir bilgi yazısını Rekabet Postası için hazırladı. İnovasyon, kümelenme,
üniversitesanayi işbirliği ve bölgesel kalkınma anahtar kelimelerini merkeze alıp değerlendiren vakıf çalışmaları
hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

REKABET P OSTA SI
Rekabet Postası, rekabet ve rekabetçilik konularında kamuoyunda farkındalık yaratma amacıyla TÜSİAD  Sabancı
Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından hazırlanan süreli bir yayındır. Posta'da; Rekabet Forumu'nda gerçekleştirilen
çalışmalar, rekabet gücü, verimlilik ve inovasyon konuları ile ilgili önemli yerli ve yabancı yayınları tanıtan yazılar,
uluslararası kıyaslamalar ve önemli kavramlar ile ilgili açıklamalar yer alacaktır.
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