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PROF. DR. AYTÜL ERÇİL SÖYLEŞİSİ 
Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aytül Erçil ile projeleri, teknoloji dünyasına 
yaklaşımları, AB Çerçeve Programları üzerine bir söyleşi yaptık. Söyleşide dikkat çeken projelerden 
bir tanesi Uyanık oldu. Türkiye'de önemli bir sorun olan trafik kazalarına çözüme katkıda bulunmak 
için geliştirilen Uyanık ve Sayın Erçil'in görüşlerine ulaşmak için tıklayınız. 
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/05/aytul_ercil.html 
 
 
EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİM TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (EBİLTEM) 
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye'de üniversite-sanayi 
arasındaki işbirliği düzeyini yükseltmek ve Ar-Ge ve inovasyon alanında şirketler kesimine ve 
özellikle KOBİ'lere önemli hizmetler sunmaktadır. Rekabet Postası'nın 10. sayısı için EBİLTEM 
yetkililerinin bize aktardığı içerik için tıklayınız. 
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/05/ebiltem.html 
 
 
KÜRESEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RAPORU 2006-2007 
Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum-WEF) hazırladığı Küresel Bilgi Teknolojileri 
Raporu'nun 2006–2007 dönemine ait son sayısında, 122 ülke içinde Ağ'a Hazırlıklı Olma endeksi 
sonuçlarına göre yapılan sıralamada Danimarka birinciliği alırken Türkiye, bir önceki yıla kıyasla dört 
basamak gerileyerek 52. oldu. Rapor'un özetine ve Türkiye'nin görünümünün önceki yıllara kıyasla 
incelendiği çalışmamıza ulaşmak için tıklayınız. 
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/05/bilgi.html 
 
 
AB ÜYELİĞİNE DOĞRU TÜRKİYE SANAYİ POLİTİKASI 
Türkiye için sanayileşmenin kalkınma ve büyüme sürecinde önemi açık. Sanayileşmeyi hızlandırmak 
ve sanayide sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olmak için alınması gereken önlemler ve 
yapılması gereken çalışmaların yer aldığı; hazırlanmasının üzerinden bir süre geçmiş olmasına 
rağmen önemli bir inceleme olduğuna inandığımız; Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Ağustos 
2003'te yayımlanan AB Üyeliğine Doğru Türkiye Sanayi Politikası adlı raporun özeti ve kısa 
yorumlarımız için tıklayınız. 
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/05/ab.html 
 
 

REKABET POSTASI  
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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Rekabet Postası'nın size ulaşmasını istemediğiniz takdirde adresine mesaj iletmenizi rica ederiz.  
Aynı elektronik posta adresinin farklı veritabanlarında bulunması sonucu, Bülten birden çok kez size ulaşabilir. 
Böyle bir durum sözkonusu 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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