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GELECE
UZGÖRÜ LE YÖNETMEK
Dalgalanmalar n yo un ya and
çevre ko ullar nda önemi daha çok ön plana ç kan, ‘Uzak görü ’,
‘Uzman görü ’ ve ‘Uzla mac görü ’ anlamlar n ta yan Uzgörü kavram hakk nda, ulusal ve bölgesel
örnekleri irdeleyen, Türkiye’de Vizyon 2023 gibi çal malar yorumlayan, 'stanbul Teknik
Üniversitesi’nden Dr. Özcan Sar ta ’ n Rekabet Postas için kaleme ald
çal man n detaylar için
t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/01/uzgoru.htm

YATIRIM ORTAMINI Y LE T RME YOLUNDA STRATEJ K ÖNCEL KLER
Dünya Ekonomik Forumu, Uluslararas Yönetim Geli tirme Merkezi ve Dünya Bankas ’n n verilerini
kullanarak Türkiye’nin yat r m ortam n iyile tirme yolunda stratejik önceliklerini saptamak amac yla
Rekabet Forumu çal anlar ndan Dr. Sumru Öz’ün yapt , 11 Ocak 2007 tarihli Dünya gazetesinde
geni bir özeti yay mlanan çal man n tamam na ula mak için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/01/yatirim_ortamini_iyilestirme_yolunda_stratejik_onceli
kler.htm

B L M, TEKNOLOJ ve SANAY GÖRÜNÜMÜ
OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi Görünümü, 2006 ba l kl raporunun yönetici özeti bölümünden
önemli gördü ümüz baz noktalar n Türkçe özetini Rekabet Postas ’n n 8. say s için haz rlad k.
Özetimiz, orijinal raporun sahip oldu u kapsam n geni li i nedeniyle iki bölüm halinde
düzenlenmi tir. 'kinci bölümü Rekabet Postas ’n n 9. say s nda sunaca z. Birinci bölüme ula mak
için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/01/bilim_sanayi.htm

NKÜBATÖRLER N (KULUÇKALIK) ETK NL
N N ANAL Z ED LMES : TÜRK YE ÖRNE
Türkiye’de s n rl say da olsa da geli meye do ru bir e ilimi ortaya koyan kuluçkal klar bu say m zda
bir gündem maddesi. 'novasyon-yenilik yaratma yetene i potansiyel olarak görülen fikir sahibi
giri imcilerin ihtiyaçlar n kar layan kuluçkal klar n etkinlikleri konusunda Semih Akçomak ve Prof.
Dr. Erol Taymaz taraf ndan haz rlanan çal may Rekabet Postas için Türkçeye tercüme ederek
özetledik. Ayr nt lar için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/01/inkubatorlerin_etkinliginin_analiz_edilmesi_turkiye_or
negi.htm

NOVASYONUN ÖNEM ve GEREKENLER ÜZER NE B R G R
YAZISI
Türkiye’de gerek kamu otoritesi, gerekse de irketler kesiminin, üniversite ve sivil toplum
örgütlerinin, inovasyon ad na paradigma de i imi ihtiyac na yöneldi i, say lan kurumlar aras nda
do al olarak farkl ölçülerde olsa da yöneldi i izlenmektedir. Henüz emekleme a amas nda olan
inovasyon kavram na dair temel bilgileri vermeyi arzu ettik. Bu amaçla yönetim gurusu Peter
Drucker’ n Harvard Business Review dergisinde yay mlanan, güncelli ini koruyan bir yaz s n Rekabet
Postas için tercüme ettik. Ayr nt lar için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/01/inovasyonun_onemi_ve_gerekenler_uzerine_bir.htm

DAVOS TOPLANTISI

24-28 Ocak 2007 tarihlerinde 'sviçre Davos'ta gerçekle en, World Economic Forum'un (Dünya
Ekonomik Forumu) y ll k toplant s ile ilgili ayr nt l bilgi için t klay n z.
http://www.weforum.org/en/events/annualmeeting2007/index.htm

TÜRK YE'N N HRACATTA REKABET KIYASLAMASI ADLI REF UYGULAMASI GÜNCELLEND
Türkiye'nin 'hracatta Rekabet K yaslamas adl REF uygulamas güncellendi ve uygulamaya
H rvatistan ve Rusya eklendi. Çal man n detaylar için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/01/ihracatta_rekabet.htm

MALAT SANAY NDE YEN L K ARA TIRMASI 2004/05
'malat Sanayiinde Yenilik Ara t rmas 2004/05’te “Kalite Yönetimi” konusunda ilginç sonuçlar elde
edilmi tir. Sürekli iyile tirme uygulamas nda Türkiye, Konsorsiyum’a dahil Avrupa ülkeleri aras nda
2. s rada yer almaktad r. ISO14001 çevre yönetim sistemi standard firmalar n sadece %10’unda
bulunmaktad r. Tam zaman nda sat n alma ve üretim uygulamalar nda Türkiye, Konsorsiyum ülkeleri
aras nda 1. s rada yer almaktad r. Ayr nt l bilgi ve sonuçlar n tümü için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/01/kalite_yonetimi.htm

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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