
16-17 Ekim SEPIP 2019 

ÇALIŞTAY PROGRAMI 

 

Okul ve atölye çalışması iki günü kapsar, sabahları iki, öğleden sonraları iki ders verilir. 

Sabah oturumları 09: 00-10: 30, ardından bir kahve molası ve 11: 00-12: 30 saatleri arasında 

yapılacaktır. 

Grup tartışmaları ve alıştırmaları da içerecek olan öğleden sonra oturumları saat 13: 30-15:00 

ve 15:30 - 17:00 arası olacaktır. 

1. Gün - Sanayi Politikalarını Anlamak 

Açılış 

Ders 1: Yapısal dönüşüm ve Sanayi Politikası - Giriş 

Bu ders yapısal dönüşüm sürecini incelemek için gereken temel değişkenleri tanıtır ve 

sanayi politikasının kullanımını yönelik motivasyonu irdeler.  

Sunan: Piergiuseppe Fortunato. 

• Yapısal dönüşüm: tanım ve ampirik bulgu 

• Orta gelir tuzağı 

• Üretim hala önemli mi? 

• Durum çalışmaları 

• Neden Sanayi Politikasına ihtiyacımız var? Ve ne için? 

Ders 2: Büyüme Teşhisi - Politika önceliklerini tanımlayan etkin bir araç 

Bu ders ülke teşhisinin faydalarını tartışacak ve katılımcılara operasyonel araçlar sağlayacak ve 

kriterler ile darboğazları belirleyecektir..  

Sunan: Piergiuseppe Fortunato 

• Ülke teşhisi: stratejiler ve araçlar 

• Makroekonomik yükümlülüklerin belirlenmesi (faiz oranları, yurt içi tasarruflar, finansal 

riskler…) 

• Mikroekonomik yükümlülüklerin belirlenmesi (mülkiyet hakları, vergilendirme, bilgi 

dışsallıkları…) 

• Altyapı yükümlülüklerinin belirlenmesi (fiziksel altyapı, insan sermayesi…) 

• Yararlı bir araç: Testlerin Matrisi 



 

Ders 3A: Eğitim Politikaları ve Endüstriyel Gelişme 

Bu ders, üretkenliği artırmak için stratejik olarak farklı eğitim türlerinin nasıl kullanılacağını 

tartışmayı amaçlamaktadır. 

yetenek oluşumu ve endüstriyel gelişme. 

Sunan: Piergiuseppe Fortunato 

• Üretken yetenekler 

• Farklı eğitim türlerinin iyileştirme ve dönüşüm dinamikleri üzerindeki rolü 

• Eşleşen eğitim ve ekonomik sektörler 

• Farklı gelişim seviyelerinde eğitim 

Ders 3B: Yenilik Politikaları ve Endüstriyel Gelişme 

Bu ders inovasyon politikalarına ve inovasyon sistemlerinin ekonomik kazanımı 

desteklemedeki rolüne odaklanmaktadır. Kore ve Çin örneği ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

Sunan: Piergiuseppe Fortunato. 

• Ekonomik açıdan seviyeyi yakalamanın boyutları 

• Kurumsal yenilik sistemleri 

• Patentler ve yeni inovasyon ölçütleri 

• Endüstri 4.0: otomasyon ve dijitalleşmenin zorlukları 

Grup çalışması ve tartışma - Büyüme ve Sanayi Politikasının Kısıtları 

Katılımcılar gruplara bölünecek ve ekonomik büyümenin önündeki en önemli engelleri (ve 

ihtiyaç duyulan politikalar) üç farklı ekonomide analiz edeceklerdir. Sonuçlar açık bir 

tartışmada tartışılacaktır.  

 

Moderatör: Piergiuseppe Fortunato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Gün - Sanayi Politikalarının Ötesinde Sanayileşmenin Sürdürülmesi 

Ders 4: Sanayi Politikası: Kapasite ve Zorluklar 

Bu ders endüstriyel katman kavramını ortaya koyacak ve şekillendirecek bazı önemli konuları 

tartışacaktır. 

XXI. yüzyılda sanayi politikasının rolü.  

Sunan: Murat Yülek. 

• Sanayileşme sürecini ve aşamalarını anlama 

• Endüstriyel beceriler ve kapasite geliştirme süreci 

• Devlet kapasitesi 

• Endüstriyel katman ve kapasitesi 

• Sanayi politikası araçları 

Ders 5: Ticaret Politikaları ve Endüstriyel Gelişme 

Bu ders endüstriyel ekonominin açık ekonomilerdeki rolünü inceler, ürün alanı kavramını 

tanıtır. 

Gelecek vaat eden sektörü / ürünleri belirlemeyi tartışır.  

Sunan: Piergiuseppe Fortunato 

• Global Değer Zincirlerinde Endüstri Politikası 

• Açık ekonomilerde sanayi politikası stratejileri 

• İhracat karmaşıklığı 

• Ürün alanında ürün yoğunluğu 

• Karşılaştırmalı üstünlüğe meydan okumak - Operatif bir araç 

Ders 6A: Kamu İhale Politikaları ve Endüstriyel Kalkınma 

Bu ders, kamu alım politikalarının endüstriyel ve teknolojik gelişimdeki rolüne 

odaklanmaktadır. 

Sunan: Murat Yulek. 

• Tanımlar, sınıflandırma ve araçlar 

• Seçilmiş örnekler 

 



 

 

 

Ders 6B: Stratejik Sektör Nedir? Sektörel Öncelikler 

Bu ders, sektörlerin stratejikliği ve sektör önceliğini de içeren birçok önemli konuyu ele 

almaktadır. 

Sunan: Murat Yülek. 

• Tanımlar 

• Stratejik sektörler 

• Sektörlerin stratejikliğini belirleyen kriterler 

• Sektörlerin önceliklendirilmesi 

Grup çalışması ve tartışma - Sektörel Öncelikler ve Politika 

Katılımcılar gruplara ayrılacak ve farklı alanlardaki ihtiyaç ve politika önceliklerini tartışacak 

(sektörler, 

ticaret, yenilikçilik ve eğitim).  

Moderatör: Murat Yülek. 


