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REKABET POSTASI YAZI DİZİSİ: 
BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN TEKNOLOJİYE KATKILARI 3 
Farklı alanlardaki bilimsel, akademik çalışmaların teknoloji uygulamalarına ve teknolojinin gelişimine 
yaptığı katkıların inceleneceği yazı dizimize, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Kalemci'nin kaleme aldığı yazıyla devam ediyoruz. Dr. Kalemci'nin, 
"Günümüz Teknolojisine Einstein Damgası” başlıklı yazısına ulaşmak için tıklayınız... 

GÜNEY KORE KONFERANSI 
5 Aralık 2008 tarihinde, TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından düzenlenen Güney 
Kore Konferansı'nın ardından hazırladığımız sonuç bültenine ulaşmak için tıklayınız... 

TÜRK KOBİ SEKTÖRÜNÜN PROFİLİ 
"Türkiye'de KOBİ'lere yapılacak yatırımlarla sağlanabilecek ekonomik ve sosyal katkılar konusundaki 
bilinçlenme giderek artmaktadır. Birçok açıdan bu durum; işletmelerin iyileşen performanslarına nazaran, 
devlet iç borç enstrümanlarının giderek azalan getirisi olmakla beraber, KOBİ'leri destekleme 
konusundaki siyasi ve kurumsal istekliliğin, geçmişe kıyasla çok daha fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır." Selçuk Karaata tarafından kaleme alınan yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız... 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE VERİMLİLİK 
"Günümüzde firmalar için artık sadece en iyi ürünü, en ucuz fiyatla ve doğru zamanda sunmak yeterli 
değildir. Bunun yerine ürünler katma değer yaratan süreçlerle desteklenmiş, daha hızlı, daha verimli ve 
daha kaliteli bir şekilde sunulmalıdır. Bunu sağlamanın en önemli araçlarından biri ise bilişim 
teknolojileridir.” Hakan Günaydın'ın yazısına ulaşmak için tıklayınız... 

TEKNOYAD - TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
2001 yılında Bülent Ünal ve Ömer Kaymakçalan tarafından kurulan Ar-Ge'ye dayalı bir KOBİ olan 
TEKNOYAD'ın tanıtım yazısına ulaşmak için tıklayınız... 
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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. 
 

Editörler: Funda Kalemci, 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 

http://ref.advancity.net/newsletters/2008/12/emrah_kalemci.html
http://ref.advancity.net/newsletters/2008/12/kore_konferansi.html
http://ref.advancity.net/newsletters/2008/12/kobi.html
http://ref.advancity.net/newsletters/2008/12/bilisim.html
http://ref.advancity.net/newsletters/2008/12/teknoyad.html
mailto:ref@sabanciuniv.edu
http://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.
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