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TÜRKĐYE ĐÇĐN BĐR SANAYĐ STRATEJĐSĐ ĐHTĐYACI
Türkiye ve sanayi stratejisi hakkında TÜSĐAD Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ümit Đzmen’in
görüşlerini Rekabet Postası için aldık. Dr. Đzmen’in Türkiye’nin sanayi stratejisine neden ihtiyaç
duyulduğu, stratejinin özellikleri hakkındaki görüşleri için tıklayınız.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/08/sanayitratejisi.html

YRD. DOÇ. DR. MEHMET BARLO SÖYLEŞĐSĐ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barlo’nun sözleşme teorisi, oyun teorisi ve uygulama alanlarına ilişkin
görüşlerini Rekabet Postası için aldık. Dr. Barlo ile yaptığımız söyleşiye ulaşmak için tıklayınız.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/08/drmehmetbarlo.html

YABANCI TEKNOLOJĐ FĐRMALARI ÇĐN'DEKĐ AR-GE YATIRIMLARINA NASIL
YAKLAŞMAKTA?
Çin, dünya üretimi içinde payını yükseltiyor, çok hızlı büyüyor, dünyanın en büyük üçüncü ihracatçı
ülkesi haline geliyor, doğrudan yabancı yatırımlarda büyük bir çekim merkezi oluyor. Yabancı yatırım
yapan firmaların Çin’de Ar-Ge faaliyetlerine yöneldikleri izleniyor. Bu konuda IMD Profesörlerinden
Georges Haour’un değerlendirmesi için tıklayınız.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/08/yabanciteknoloji.html

NANOTEKNOLOJĐ ÇALIŞTAYI
Rekabet Forumu tarafından koordine edilen Nanoteknoloji Raporu’nun hazırlığında önemli bir aşama
olan Nanoteknoloji Çalıştayı Yapıldı. Çalıştay hakkında bilgi almak için tıklayınız.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/08/nanoteknolojicalistayi.html

ÜÇÜNCÜ REKABET KONGRESĐ
Rekabet Forumu, 8 Kasım 2007 günü “Üçüncü Rekabet Kongresi”ni gerçekleştirecek. Detaylar için
tıklayınız.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/08/rekabetkongresi.html

HĐNDĐSTAN KONFERANSI
Büyük nüfusu, geçmiş uygulamaları ile karşılaştırıldığında büyük değişimler içeren stratejisi ve
yöntemleriyle gelişme yönünde attığı adımlar ve son yıllarda Dünya ekonomisiyle bütünleşme
çabalarında gösterdiği başarı ile Hindistan, genelde gelişmekte olan ülkelerin ilgisini hak etmekle
kalmıyor, bilgi ve iletişim teknolojileri özelinde tüm ülkelerinin rekabet konumlarını yeniden gözden
geçirmeleri gerektiğine işaret ediyor. Rekabet Forumu olarak 6 Aralık 2007 tarihinde, Hindistan
üzerine disiplinler arası bir içeriğe sahip konuların uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınacağı
entelektüel düzeyi yüksek, tanıtıcı ve geniş katılımlı bir konferans düzenlemekteyiz. Konferans
hakkında bilgi için tıklayınız.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/08/hindistan_konferansi.html

ULUSAL ĐNOVASYON GĐRĐŞĐMĐ - ĐNOVASYON ÇERÇEVE RAPORU
Ulusal Đnovasyon Girişimi Đnovasyon Çerçeve Raporu’nun Đngilizce sürümünü yayımladı. Rapora
erişmek için tıklayınız.
http://ref.advancity.net/resimler/dokumanlar/uig%20ingilizce%20low.pdf

REKABET FORUMU ĐŞBĐRLĐĞĐ - UNIVERSITY OF DUISBURG
Rekabet Forumu, Çin hakkında araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerini geliştirebilmek adına
Almanya’da bulunan University of Duisburg ile mutabakat zaptı imzaladı. Detay için tıklayınız.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/08/isbirligi.html

ULUSAL ĐNOVASYON GĐRĐŞĐMĐ - ÖNCE KALĐTE
Rekabet Forumu koordinasyonunda yürütülen Ulusal Đnovasyon Girişimi, KALDER tarafından
yayımlanan Önce Kalite’nin Haziran 2007 tarihli sayısında yayımlandı. Yazıya ulaşmak için tıklayınız.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/08/oncekalite.html

EUROMA 2007 AÇIŞ KONUŞMASI
17-20 Haziran 2007'de Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen "EurOMA 2007-The 14th International
Annual Conference of the European Operations Management Association" başlıklı konferansta REF
Direktörü Prof. Gündüz Ulusoy açış konuşmasını yapmıştır. Açış konuşması için tıklayınız.

http://ref.advancity.net/resimler/dokumanlar/GU2_EUROMA_plenary.ppt

BÜMED-EURADA GĐRĐŞĐMCĐLĐK KONFERANSI
Sivil toplum diyalogunu güçlendirme projeleri çerçevesinde, AB fonları ile desteklenen "BÜMEDEURADA GĐRĐŞĐMCĐLĐK KONFERANSI" 8-9 Haziran 2007 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde
yapıldı. REF Direktörü Prof. Gündüz Ulusoy'un konferanstaki sunumu için tıklayınız.
http://people.sabanciuniv.edu/~asliceylan/GU_Bogazici_Girisimcilik_Sunum.pdf

2007 YILI REF TASLAK BĐLDĐRĐLERĐ
Rekabet Forumu tarafından 2007 yılı içinde oluşturulan taslak bildiriler web sitemize yüklenmiştir.
Bildirilerin başlıklarına ulaşmak için tıklayınız.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/08/taslak_bildiriler.html
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