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B

ako¤lu ve Y›ld›z taraf›ndan haz›rlanan “Üniversitelerde Strateji Geliﬂtirme Sürecinde Uygulamal› Durum
Analizleri” kitab› genel olarak tüm kamu kurumlar›
yönetici ve çal›ﬂanlar›na ve özellikle de üniversitelere stratejik
plan haz›rlama çal›ﬂmalar›nda önemli bir kaynak ve yol gösterici olma özelli¤i taﬂ›maktad›r. Kitapta Marmara Üniversitesi’nin
2017–2021 dönemi stratejik plan haz›rlama sürecinde geniﬂ kat›l›mla, kolektif ak›l ve çok disiplinli yaklaﬂ›mla yap›lan çal›ﬂmalar ve analizler ayr›nt›l› olarak tart›ﬂ›lmaktad›r. Bako¤lu stratejik plan›n haz›rlanma aﬂamas›nda çok önemli ö¤renmelerin sa¤land›¤›n› ve bunlar›n sadece bir birikim ve an› olarak kalmas›ndan ziyade de¤er oluﬂturmak için kitab›n haz›rland›¤›n› belirtmektedir. Gerçekten de giriﬂ ile birlikte 10 bölümden oluﬂan
eserin okuyucuya ciddi de¤er katt›¤›n› ifade edebiliriz.
Kitab›n amac›, plan› ve yüksekö¤retim strateji geliﬂtirme
süreçleri hakk›nda bilgi veren “Giriﬂ” bölümünden sonra
“Strateji Geliﬂtirme Süreci: Marmara Üniversitesi Örne¤i”
bölümü yer almakta, bu bölümde sürecin temel amac›, özgün
yanlar›, strateji geliﬂtirme modeli gibi alt baﬂl›klar yer almaktad›r. Kitab›n di¤er bölümleri “Paydaﬂ Analizi”, “De¤er Zinciri Analizi”, “Yetkinlik Analizi”, “Üniversitelerin Analizi”,
“PESTLE Analizi”, “SWOT Tablosunun Haz›rlanmas›”,
“Alternatif Stratejilerin Belirlenmesi (TOWS Matrisi) ve
“Stratejilerin Oluﬂturulmas›” olarak belirlenmiﬂtir. Her bir
bölümde kapsaml› bir ﬂekilde verilen analiz süreçleri ve metodoloji önerileri okuyucuya yol gösterici olmas› bak›m›ndan
önemlidir.
Eser oldukça geniﬂ literatür taramas› ile de öne ç›kmaktad›r.
Özellikle Türkiye’deki üniversitelerin en son stratejik planlar›-

n›n içerik analizleri ve belirlenen eksiklikler de de¤erlendirilmiﬂtir. Editörler stratejik yönetim literatürüne uygun olarak
üniversitelerde en az iki düzey stratejinin belirlenmesinin önemini ﬂu cümleler ile ifade etmektedirler: “Bu çal›ﬂmada üniversitelere yönelik olarak önerdi¤imiz strateji geliﬂtirme süreç ve modelinin önemli bir unsuru olan kurum ve birim düzeyindeki stratejilerin
ayr›lmas› ve her biri için birbirinden farkl› ancak entegre bir stratejinin belirlenmesi ve bu sürecin yürütülmesinin; stratejinin kurumda içselleﬂtirilmesi ve benimsenmesinin sa¤lanmas› aç›s›ndan önemli
bir role sahip oldu¤u gözlenmiﬂtir. Ayr›ca stratejik plan yapma çal›ﬂmas›n›n üniversitede gereksiz bir yük olarak görülmesine yönelik alg›lar›n da de¤iﬂimine yol açmas›nda etkisinin bulunabilece¤i de gözlemlenmiﬂtir.” (s. 23).
Üniversitelerin stratejilerinin nihai olarak hedefledi¤i
amac›n tüm paydaﬂlara de¤er üretmek oldu¤unu belirten çal›ﬂma, bu amaca ulaﬂmak için gerekli süreç ve analizleri bilimsel
olarak ortaya koymaktad›r. Üniversitelerin stratejik plan haz›rlama yolculuklar›n›n kitaplaﬂt›r›ld›¤› buna benzer çal›ﬂmalar›n artmas›, haz›rlanacak stratejik planlar›n kalitesini art›racakt›r.
“Üniversitelerde Strateji Geliﬂtirme Sürecinde Uygulamal› Durum Analizleri” kitab›n›n 2016 y›l›nda T.C. Kalk›nma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan “Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi” ile birlikte okunmas›n›n özellikle faydal› olaca¤› düﬂünülmektedir.
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