Eger iletideki Turkce karakterleri goruntulemeyle ilgili sorun yasiyorsaniz, Ingilizce sistemlerde "View/
Encoding" menusunden, Turkce sistemlerde "Gorunum/Dil Kodlamasi" menusunden UTF-8 secenegini
aktif hale getiriniz.
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REKABET KONGRESİ 2008
Açılışını Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Ekren'in yapacağı 4. Rekabet Kongresi
"Küresel Bekleyişler: Türk İş Dünyası İçin Senaryoların Yönetimi" başlığı ile 6 Kasım 2008 tarihinde
İstanbul Hyatt Regency Hotel'de düzenlenecek. Sektörel Dernekler Federasyonu ve TÜSİAD - Sabancı
Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından 3 yıldır düzenlenen ve Türkiye'nin ilk Rekabet Kongresi olma
özelliğini taşıyan kongrede bugüne kadar rekabet gücü, inovasyon ve kalkınma konularında verilen
mesajlar önemli noktalarda referans kaynağı olarak kullanılıyor. 4. Rekabet Kongresi'nde küresel
dünyanın karşı karşıya kaldığı ana motivasyonların neler olduğuna, Türk iş dünyasının bu gelişmeler
karşısında pozisyonunu nasıl belirleyeceğine dair yönetici ve uzmanların görüşlerini paylaşma imkanı
yaratılacak.
Detaylar için lütfen tıklayınız...
GÜNEY KORE KONFERANSI
1950'lerde geçimlik ekonomiye sahip olan Güney Kore'nin büyümesi 1960'larda kalkışa geçerek
1970'lerde gelişmekte olan ülke kategorisine girmesi, 1980'lerdeki demokratikleşme ve 1990'lardaki
küreselleşme döneminin ardından ise 2000'li yıllarda inovasyon odaklı ekonomiye dönüşmesi ile sürüyor.
TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu olarak 5 Aralık 2008 tarihinde, yalnızca Güney Kore'nin
başarılı büyüme deneyiminin değil küresel marka yaratmaktaki becerisinin de ele alınacağı, disiplinler
arası bir içeriğe sahip konuların uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirileceği, entelektüel düzeyi
yüksek, tanıtıcı ve geniş katılımlı bir konferans düzenlemekteyiz. Detaylar için lütfen tıklayınız...
KÜRESEL REKABET SIRALAMASINDA TÜRKİYE'NİN YERİ: KISA BİR DEĞERLENDİRME
Dünya Ekonomik Forumu'nun 134 ülkeyi kapsayan 2008-2009 Küresel Rekabet Endeksi'ne göre Türkiye
10 basamak birden gerileyerek 63'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin, önceki iki yılda sergilediği ilerlemenin
ardından bu yıl yaşadığı hızlı düşüşü AB üyelik müzakerelerinin durma noktasına gelmesiyle birlikte
reform sürecindeki yavaşlamaya bağlamak mümkün. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ABD'nin birinci
olduğu Küresel Rekabet Endeksi sıralaması ile ilgili kısa bir değerlendirme için lütfen tıklayınız...
REKABET POSTASI YAZI DİZİSİ: BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN TEKNOLOJİYE KATKILARI 2
Farklı alanlardaki bilimsel, akademik çalışmaların teknoloji uygulamalarına ve teknolojinin gelişimine
yaptığı katkıların inceleneceği yazı dizimize, Sabancı Üniversitesi Bilimsel ve Akademik Gelişimi
Destekleme Merkezi'nden Dr. Aytaç Göğüş'ün kaleme aldığı yazıyla devam ediyoruz. Dr. Göğüş'ün,
matematik ve eğitim bilimi ile teknoloji arasındaki ilişkiyi tanımlayan; bilimsel ve akademik çalışmalarla
teknolojinin birbirlerinin gelişimine nasıl katkıda bulunduklarını anlatan yazısına ulaşmak için tıklayınız...
YÖNETİŞİM
Büyümek, gelişmek, işsizliği düşürmek, verimliliği yükseltmek, performansı artırmak, kar etmek, sosyal
sorumluluk projeleri geliştirmek... Gerek ülkelerin, gerekse de şirketler kesiminin bu hedeflere ulaşmak
için kendilerini çevreleyen kabuklarının daha çok dışına çıkmaları, karar sistemlerinde alışagelmiş
metotların ötesindeki uygulamaları kabul etmeleri, paydaşlarıyla daha bütünleşik çalışmaları gerektiği
genel olarak kabul edilmekte. Bu kabulün arkasında yeni bir ilke bütünü mevcut: kurumsal yönetişim.
Özellikle Güneydoğu Asya Krizinin ardından gündeme oturan kurumsal yönetişim kavramının tanımını
ortaya koyabilmek ve yukarıda saydığımız hedeflere ne denli hizmet ettiğine dair bulguları özetleyebilmek
adına bir çalışma yaptık. Kurumsal yönetişim hakkında bilgi alabilmek için tıklayınız...

PROF. DR. HAYRİ KOZANOĞLU İLE SON KRİZ ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
"Neoliberalizmin Gerçek 100ü" isimli kitabı 2008 yılında İletişim Yayınevi tarafından yayımlanan Marmara
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile yaşanmakta olan küresel ekonomik kriz üzerine
yapılan bir söyleşinin özetine ulaşmak için tıklayınız...
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