Rekabet Postas
14 Mart 2007 Çar amba No:9

YEN , EN YEN , DAHA YEN
Ege Bölgesi Sanayi Odas Yönetim Kurulu Ba kan Say n Tamer Ta k n, zmir ve çevresine dair
ekonomik potansiyele ili kin bir de"erlendirme, inovasyonun önemini vurgulayan bir çal may ,
Rekabet Postas ’n n 9. say s için kaleme ald . Say n Ta k n’ n görü lerine ula mak için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/02/en_yeni.html

OECD B L M, TEKNOLOJ VE SANAY GÖRÜNÜMÜ 2006 (devam)
Rekabet Postas ’n n 8. say s nda OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi Görünümü 2006 adl
de"erlendirmenin Yönetici Özeti’nin Türkçesini sizlere sunduk. Konunun geni li"i nedeniyle, iki
bölümde yay mlayaca" m z belirtti"imiz çal man n ikinci bölümü a a" dad r. Bu bölümde OECD
üyesi ülkelerin bilim, teknoloji, inovasyon alanlar nda att klar ad mlar hakk nda bilgilendirmeye
devam etmekteyiz. Detay için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/02/oecd.html

SEYAHAT VE TUR ZM REKABET RAPORU 2007
Dünya Ekonomik Forumu bu y l ilk kez seyahat ve turizm sektörüne dair rekabetçilik çal mas yapt
ve sonuçlar n aç klad . Bu çal ma sonuçlar na göre sektörde rekabetçilik gücü aç s ndan ilk s ray
sviçre al rken Türkiye, seyahat ve turizm rekabet s ralamas nda 124 ülke aras nda 52’inci olabildi.
Rekabet Postas ’n n 9. say s için haz rlad " m z detay için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/02/seyahat.html

TÜRK YE'DE B L ' M SEKTÖRÜNÜN GEL ' M NE YÖNEL K B R NOT
novasyon ve özellikle bili im sektörünün ekonomik kalk nma ve verimlilik art üzerindeki etkileri,
Türkiye’de bili im sektörünün önemi, i süreçleri içinde kullan m ve üretim sistemleri içindeki yerini
irdeleyen çal mam z için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/02/bilisim.html

Ç N OTOMOT V SEKTÖRÜ HAKKINDA B LG
Çin tüm dünyada ve çok say da sektörde ulusal ve uluslar aras pazarlarda etkin olmakta. Yap lan
çal malar, Çin’in sistemik bir biçimde katma de"eri daha yüksek sektörlere yönelerek; Ar-Ge ve
inovasyona daha fazla yat r m yaparak sanayi stratejisi olu turdu"unu ve uygulad " n gösteriyor.
Türkiye ise özellikle hafif ticari araç üretim ve ihracat nda dünyada önemli bir kaynak durumuna
geldi. Pekiyi, Çin bu konuda Türkiye’nin göreli üstün pozisyonunu etkileyecek mi? Bu amaçla
yapt " m z ara t rma sonucunda, McKinsey adl dan manl k firmas uzmanlar ndan Paul Gao’nun Çin
Otomotiv Sektörünün Gelece"ini Dekillendirmek ba l kl makalesini özetle tirdik ve Türkçele tirdik.
Çal ma için t klay n z.
http://ref.advancity.net/newsletters/2007/02/cin_oto.html

7. TEKNOLOJ ÖDÜLLER
7. Teknoloji Ödüllerine ba vuru süreci ba lad . Sanayi kurulu lar n n her y l ba vurmakta oldu"u
Büyük Ödül ve Ba ar Ödülleri'nin yan nda bu y l "Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Nanobiyoteknoloji
Özel Ödülü" olu turuldu. Özel ödüle, nanoteknoloji, biyoteknoloji veya nanobiyoteknoloji alanlar nda
faaliyet gösteren veya ulusal/uluslarararas ara t rma kurumlar /üniversiteler ile i birli"i halinde

proje geli tirmi /geli tirmekte olan firmalar, ara t rma kurumlar veya ara t rmac lar ba vurabilecek.
Ba vuru k lavuzu ve ilgili bas n duyurusu için t klay n z.
http://www.teknoloji.org.tr
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