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TÜRK YE'N N REKABET GÜCÜ AÇ S NDAN ENERJ EKONOM S NDE ÖNE ÇIKAN
BA LIKLAR ÜZER NE B R DE ERLEND RME
Enerji sektörünün Türkiye’n n rekabet gücü üzerinde bir degerlendirmesini yapabilmek amac yla,
Bogaziçi Üniversitesi Ö"retim Üyelerinden Say n Doç. Dr. Gürkan Kumbaro"lu’nun Rekabet Postas
için haz rlad g yaz ya ula,mak için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Aralik/enerji_ekonomisi.html

KÜRESEL REKABET RAPORU 2006
REF taraf ndan 8 Kas m 2006 tarihli Rekabet Kongresi 2006’da kamuoyuna tan t lan, Türkiye’nin d ,
ticaret performans , inovasyon ba"lam nda konumu, Türk imalat sanayiinin özelliklerini bar nd ran
analizlerden, kurumsal yönetisim ilkeleri çerçevesindeki durumuna dair bölümleri kapsayan Küresel
Rekabet Raporu’nun tamam na ula,mak için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Aralik/kuresel_rekabet_raporu.html

REKABET KONGRES 2006 SONUÇ B LD RGES
Rekabet Forumu ve SEDEFED’in ortak çal ,mas olarak ikincisini 8 Kas m 2006’da gerçekle,tirdigimiz
Rekabet Kongresi Sonuç Bildirgesi'nde günümüzde ekonomi dünyas n n de"ismekte olan a" rl k
merkezi ile birlikte Türkiye’nin neden bilgi-yogun ekonomiye geçmesi gerektigi gibi bilgilere ulasmak
mümkündür. Bildirgeye ulasmak için t klay n z.
http://ref.advancity.net/IcSayfa.aspx?kodal=205

Ç N KONFERANSI / 8 ARALIK 2006
8 Aral k 2006 günü REF taraf ndan organize edilen Çin Konferans ’n n ard ndan düzenledi"imiz bas n
bülteni, panel notu ve Konferans hakk nda program ve sunum gibi di"er bilgilere ula,mak için
t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Aralik/cin_konferansi.html

II. G R
MC L K VE NOVASYON SEMPOZYUMU
16 Kas m 2006 tarihinde Rekabet Forumu ve Intekno i,birligi ile gerçeklestirilen II. Girisimcilik ve
novasyon Sempozyumunda, ABD Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Prof. Thomas Emerson’un
novasyon Sanat , Prof. Dr. Arthur Boni’nin ise novasyon ve Girisimcili"in Ticarilestirilmesini ele
alan ngilizce sunumlari için t klay n z.
http://ref.advancity.net/IcSayfa.aspx?kodal=207

NANOTEKNOLOJ VE TÜRK YE'DE ÖZEL SEKTÖR ÇALI MALARINA ÖRNEKLER
17 Kas m 2006 tarihinde REF taraf ndan düzenlenen Nanoteknoloji ve Türkiye’de Özel Sektör
Çal smalar na Örnekler basl kl seminerin sunumlarina ulasmak için t klay n z.(
http://ref.advancity.net/IcSayfa.aspx?kodal=209) Sunumlar aras nda onur konu"u olarak konusma
yapan ABD Princeton Üniversitesi’nden Prof. lhan Aksay’ n yapt " degerlendirmelere, Sabanc
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Mencelo"lu’nun nanoteknoloji arast rmalar hakkindaki sunumuna;
ayrica Korteks ve Yasar Boya firmalar n n nanoteknolojiyi üretim süreçleri ile nas l
bütünlestirdiklerine dair bilgilere de ulasmak mümkündür.

DÜNYA EKONOM K FORUMU STANBUL TOPLANTISI
23-24 Kas m 2006 tarihli Dünya Ekonomik Forumu stanbul Toplant s nda dag t lan, Türkiye’nin AB
Üyeli"i baglam nda rekabet gücünü analiz eden çalisman n Türkçe özeti REF taraf ndan Rekabet
Postas için haz rlanm st r. Özete ulasmak için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Aralik/dunya_ekonomik_forumu.html

TÜRK YE'DE KOB 'LERIN GEL
M Ç N NOVASYON VE TEKNOLOJ POLITIKALARININ
GÜÇLEND R LMES
Rekabet Forumu’nun uluslar aras isbirli"i yapt " kurumlardan biri olan sveç'te yerlesik Institute for
Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED) adl kurumun Türkiye’deki KOBI’lere
yönelik olarak, teknoloji yetene"i ve inovasyonun güçlendirilmesi çerçevesinde haz rlad g raporun
yönetici özeti bölümü Rekabet Postas için Türkçeye çevrilerek özetlenmistir. Ulasmak için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Aralik/iked.html

MALAT SANAY NDE YEN L K ARA TIRMASI 2004/05
malat 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

KOBI'LERDE ISBIRLIGI: SMEexcel PROJESI
KOBI’lerin isbirligi kurmalar na yönelik strateji gelistirme çal smalar na yard mc olacak çesitli araçlar
ve e"itim programlar sunan SMEexcel projesi, Türkiye’de REF taraf ndan yürütülmektedir. Avrupa
Komisyonu Leonardo da Vinci program taraf ndan desteklenen ve Avrupa’dan 5 ülkeden ortaklarla
sürdürülen proje 31 Aralik 2006 itibariyle sona erecektir. ngiltere, rlanda, Çek Cumhuriyeti,
Polonya ve Türkiye’den toplam 12 ortakla devam eden projede üniversiteler, KOBI’ler, arast rma
kurumlar ortak olarak yer alm st r. Proje ortaklar Trevor Turner ve Denis Kearney taraf ndan
haz rlanan sbirli"i El Kitab ’nda yer alan bilgilerden derlenmis özet için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2006Aralik/smsexcel.html

REKABET POSTASI
Rekabet Postas , rekabet ve rekabetçilik konular nda kamuoyunda fark ndal k yaratma amac yla
TÜS AD - Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu taraf ndan haz rlanan süreli bir yay nd r. Posta'da;
Rekabet Forumu'nda gerçekle,tirilen çal ,malar, rekabet gücü, verimlilik ve inovasyon konular ile
ilgili önemli yerli ve yabanc yay nlar tan tan yaz lar, uluslararas k yaslamalar ve önemli kavramlar
ile ilgili aç klamalar yer alacakt r.
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Rekabet Postas 'n n size ula,mas n istemedi"iniz takdirde adresine mesaj iletmenizi rica ederiz.
Ayn elektronik posta adresinin farkl veritabanlar nda bulunmas sonucu, Bülten birden çok kez size ula,abilir.
Böyle bir durum sözkonusu oldu"u takdirde ref@sabanciuniv.edu adresine bildirmenizi rica eder, anlay , n z için
te,ekkür ederiz.
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