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PROF. DR. NAK YE BOYACIG LLER SÖYLE S
Sabanc Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nakiye Boyac giller ile
küreselle me, insan kaynaklar ve genel yönetim e!ilimleri üzerine yapt ! m z söyle i için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Kasim/nakiye_boyacigiller.html

REKABET KONGRES 2006
Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve REF taraf ndan ortakla a düzenlenen Rekabet
Kongresi'nin ikincisi, 8 Kas m 2006 günü Hyatt-Regency Hotel, 8stanbul’da gerçekle tirildi.
Kongre’nin aç konu malar n REF Direktörü Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, SEDEFED Yönetim Kurulu
Üyesi ve Kongre Düzenleme Komitesi Ba kan Emre Aykar ve Sanayi ve Ticaret Bakanl ! Ar-Ge
Genel Müdürü Say n Ziya Karabulut yapt . Yurtd ndan Dr. Partha Ghosh, Peter Korsten ve Prof. Dr.
Chris Luebkeman Kongre’de rekabet ve inovasyon aras ndaki ili kiyi de!erlendirdi. Ö!leden sonraki
bölümde Dr. Y lmaz Argüden’in ba kanl ! nda yap lan panelde Türk sanayinin rekabet gücü ve
inovasyona yakla m Say n Mehmet Ali Berkman, Say n Ahmet Cemal Dördüncü, Say n 8smail Hakk
Karakelle ve Say n Agâh U!ur taraf ndan de!erlendirildi. Kongre hakk nda detayl bilgi için a a! daki
linke t klay n z. Ayr ca Kongrede ilk da! t m yap lan Türkiye Küresel Rekabet Raporuna da web
sitemizden ula abilirsiniz.
http://www.sedefed.org/default.aspx?pid=35058

ULUSAL NOVASYON G R
M NOVASYON ÇERÇEVE RAPORU
Ulusal 8novasyon Giri imi 8novasyon Çerçeve Raporu, 18 Ekim 2006 tarihinde Ankara’da kamuoyuna
tan t ld . Ayr nt için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Kasim/uig.html

II. NOVASYON VE G R
MC L K SEMPOZYUMU
16 Kas m 2006 tarihinde Rekabet Forumu ve 8NTEKNO i birli!i ile II. 8novasyon ve Giri imcilik
Sempozyumu gerçekle tirildi. Rekabet Forumu’nun inovasyon alan ndaki çal malar n n, Ulusal
8novasyon Giri imi 8novasyon Çerçeve Raporunun de!erlendirildi!i etkinlikte inovasyonun ta d !
anlam de!erlendirildi. ABD Carnegie Mellon Üniversitesi’nden iki misafirimiz de inovasyon ve
giri imcilik konular nda birikimlerini payla t lar. Sempozyum program için t klay n z.
http://ref.advancity.net/resimler/dokumanlar/INTEKNODAVETIYE2.jpg

NANOTEKNOLOJ VE TÜRK YE'DE ÖZEL SEKTÖR ÇALI MALARINA ÖRNEKLER
17 Kas m 2006 tarihinde dünyada alan nda en çok at f alan bilim insanlar ndan Prof. Dr. 8lhan
Aksay’ n kat l m ile nanoteknoloji alan nda bir seminer gerçekle tirildi. Nanoteknoloji ve Türkiye’de
Özel Sektör Çal malar na Örnekler ba l kl etkinlikte Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, Prof. Dr. 8lhan Aksay
ve Doç. Dr. Yusuf Mencelo!lu’nun konu malar n n ard ndan, Prof. Dr. Kemal 8nan’ n ba kanl ! nda
bir panel gerçekle tirildi. Panele Ya ar Grubu, Sabanc Holding ve Zorlu Grubu firmalar ndan Korteks
8plik’ten kat l mc lar konu malar ile nanoteknoloji ba!lam nda özel sektör çal malar na k tuttular.

Ç N KONFERANSI
8 Aral k 2006 tarihinde Çin Konferans yap lacakt r. Çin ve dünya ekonomisindeki yeri, Çin sanayi
politikas ve rekabetçi yap s yurtd ndan uzmanlar taraf ndan de!erlendirilecektir. Bu

de!erlendirmenin ard ndan yap lacak panelde Garanti Bankas , Siemens ve Demirdöküm
firmalar ndan panelistler Çin’e yat r m alan nda birikimlerini aktaracaklar. Detayl bilgi için t klay n z.
http://ref.advancity.net/IcSayfa.aspx?kodal=204

WEF KÜRESEL REKABET SIRALAMASI 2006
Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2006 Küresel Rekabet S ralamas nda büyük bir s çrama
kaydetti. Ayr nt l bilgi için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Kasim/wef.html

REKABET ÇALI TAYI II
8lki 2004’te düzenlenen Rekabet Çal tay ’n n ikincisi 6-7 Ekim 2006 tarihlerinde Sabanc
Üniversitesi’nde gerçekle tirildi. Ayr nt l bilgi için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Kasim/rekabet_calistayi.html

MALAT SANAY NDE YEN L K ARA TIRMASI 2004/05
8malat Sanayiinde Yenilik Ara t rmas 2004/05’de “Metal Sektöründe Üretim Yönetimi” konusunda
ilginç sonuçlar elde edilmi tir. Metal sektörü firmalar n n büyük ço!unlu!u sipari e göre üretim
yapmaktad r. Ancak bu firmalar n mü teriye söz verilen zamanda teslimat yüzdeleri oldukça
dü üktür. Son 3 y lda firmalar n yar s ndan ço!unda ürün fonksiyonlar n n çe itlili!i ve ürün ailesi
geni li!i artm t r. Tam zaman nda sat n alma ve tam zaman nda üretimde Konsorsiyuma dahil
Avrupa ülkeleri aras nda Türkiye 1. s rada yer alm t r. ERP kullan m henüz yayg nla mam t r.
Ayr nt l bilgi ve sonuçlar n tümü için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Kasim/imalat.html

REKABET POSTASI
Rekabet Postas , rekabet ve rekabetçilik konular nda kamuoyunda fark ndal k yaratma amac yla
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