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TÜRKİYE KÜRESEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİGİNDE YERİNDE SAYDI 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2007–2008 Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu kapsamında açıklanan "Ağ’a 
Hazırlıklı Olma" endeksinde Türkiye 127 ülke arasında 55’inci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yılın sıralamasına 
dâhil olan ülkeler göz önüne alındığında sırası aynı kalan Türkiye’nin küresel bilgi teknolojileri alanında 
son bir yılda yerinde saydığı görülüyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından bugün açıklanan sıralamada 
Danimarka birinciliğini korurken on basamak birden yükselerek ilk on içinde kendine yer bulan Güney 
Kore’nin başarısı öne çıkıyor. Yazının tamamı için lütfen tıklayınız. 

ELİMSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUZAFFER AVCI İLE SÖYLEŞİ 
Elimsan Aydınlatma ve Alternatif Enerji Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer 
Avcı ile enerji sektörü, hidrojen enerjisi, teknolojinin olası yayılım potansiyeli, karşı karşıya kalınan 
güçlükler ve fırsatlar hakkında bir söyleşi yaptık. Bugün pazarda önemli konuma sahip Elimsan’ın 
başlangıçta sahip olduğu sınırlı imkanlardan bugüne nasıl geldiğine dair verimli bir başarı öyküsü ile karşı 
karşıya kaldık. Söyleşiye ulaşmak için tıklayınız. 

GİRİŞİMCİLİK VE KADIN İŞGÜCÜ 
Türkiye’nin önemli sorunlarından biri istihdam. Sosyal ve ekonomik barışı sağlayan önemli bir unsur olan 
yüksek istihdam seviyelerine ulaşamamanın nedenlerinden biri, yapısal bir sorun olarak görünen 
kadınların istihdama katılımının düşüklüğü. Türkiye’de çalışabilir yaşta olan 4 kadınımızdan sadece 1’i 
işgücüne katılıyor. Katılımı artırmak, kadının ekonomide rolünün artması için çeşitli çalışmalar yapılıyor. 
Rekabet Forumu’nun koordinasyonunda sürdürülen Ulusal İnovasyon Girişimi’nin, Bilgi Çağı Dergisi için 
hazırladığı kadın işgücü, girişimcilik ve inovasyon başlıklı yazının detayları için tıklayınız. 

TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİĞİ 
Dünya Ekonomik Forumu’nun ilk kez geçen yıl yayımladığı 124 ülkeyi kapsayan Seyahat ve Turizm 
Rekabet Endeksi’nde Türkiye bu sene iki basamak gerileyerek 54’üncü sırada yer aldı. Sıralamada liderliği 
İsviçre alırken onu Avusturya ve Almanya izledi. Genel sıralamayı oluşturan alt başlıklardan en yüksek 
notu ‘kültürel kaynaklar’ bölümüyle alan (28.sıra) Türkiye, en düşük notu ‘fiyat rekabetçiliği’ alt başlığı ile 
aldı (103. sıra). WEF raporunu kaynak alarak Türk turizm sektörünün rekabetçiliği konusunda bilgi 
vermek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla hazırlanan yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

HİNDİSTAN HİZMET SEKTÖRÜ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
Son yıllarda Hindistan’ın bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü dikkat çekici bir gelişme gösterdi. Bilgi 
teknolojileri sektöründe kârlı niş alanları yaratmayı başaran Hindistan, yazılım hizmetlerinin en önemli 
küresel tedarikçisi olma yolunda hızlı ilerlemesini sürdürüyor. Son 10 yılda, Avrupa ve ABD’de 
bankacılıktan imalat sanayiine kadar hemen her sektörde faaliyet gösteren birçok şirketin, rutin geri 
hizmetlerini ve bilgi teknolojileri ile ilgili işleri Hindistan’a aktarmasıyla, ülkenin bilişim sektörü yıllık 
ortalama %30 büyüme kaydederek, yılda yaklaşık 48 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmıştır. Hindistan’ın 
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemesi temelde beşeri sermayeye dayanıyor. Hindistan’ın mühendis 
yetiştirme kapasitesi 1988’de 60.000 iken 2003’te 340.000’e ulaştı. Buna ek olarak, yurtdışında çalışan 
ya da bir süre yurtdışında eğitim görmüş ve/veya çalışmış Hint vatandaşları, Hindistan bilgi teknolojileri 
endüstrisinin büyümesine önemli katkılarda bulunuyorlar. Yazının tamamı için lütfen tıklayınız. 
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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. 
 

Editör: Selçuk Karaata  
Adres: Sabancı Üniversitesi, Orhanlı, Tuzla 34956 İstanbul 

Tel: (216) 483 97 10 
Faks: (216) 483 97 15 

E-posta: ref@sabanciuniv.edu 
URL: www.ref.sabanciuniv.edu 

Rekabet Postası'nın size ulaşmasını istemediğiniz takdirde ref@sabanciuniv.edu adresine mesaj 
iletmenizi rica ederiz.  
Aynı elektronik posta adresinin farklı veritabanlarında bulunması sonucu, Bülten birden çok kez 
size ulaşabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde ref@sabanciuniv.edu adresine 
bildirmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Rekabet Postası'nın önceki sayılarına www.ref.sabanciuniv.edu adresinden ulaşabilirsiniz.

mailto:ref@sabanciuniv.edu
http://www.ref.sabanciuniv.edu/
mailto:ref@sabanciuniv.edu
mailto:ref@sabanciuniv.edu
http://www.ref.sabanciuniv.edu/

