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P

rof. Dr. A. Ercan Gegez'in editörlü¤ünü yapt›¤› ve on
dört ö¤retim üyesinin ortak kaleme ald›¤› Yüksekö¤retimde Tutundurma ve Strateji baﬂl›kl› kitap, uzun zamand›r geliﬂiminin yönü tart›ﬂ›lan, evrilen, geliﬂen, ö¤reten, düﬂündüren, araﬂt›r›lan üniversiteler için, "Üniversite Vizyonu" ve
"Üniversite Yönetimi" perspektifi ile yak›n dönemde yaz›lm›ﬂ
en etkileyici Türkçe eserlerden bir tanesidir. Kitap evrensel yaklaﬂ›m› içermekle birlikte, Türkiye Üniversiteleri özelinde geniﬂ
analizlere yer vererek Türkiye yüksekö¤retim yap›s›n› daha da
detayl› anlamaya olanak sa¤lamaktad›r. Üniversite mezunu iﬂsizli¤in %40'a yaklaﬂt›¤› Türkiye'de yüksekö¤retim kurumlar›n›, özelde üniversiteleri de¤erlendiren az say›da Türkçe kitaptan
birisi oldu¤u söylenebilecek bu çal›ﬂma, analitik yaklaﬂ›m› ve yol
gösterici tekni¤iyle çok önemli bir eserdir.
Kitap Yüksekö¤retim kurumlar› olarak bütünü kapsay›c›
kavram üzerinden kurgulanm›ﬂt›r ve analizler tüm sisteme -düzenleyici kuruluﬂlar (YÖK vb.), üniversiteler, de¤erlendirme
kuruluﬂlar› (MÜDEK vb.)- geniﬂ perspektiften ve bir bütün
olarak bakmay› baﬂarm›ﬂt›r. Üniversiteleri stratejik yönetimsel
bak›ﬂ aç›s›yla ve çok detayl› teknik analizlerle de¤erlendiren kitap, özellikle yak›n dönem örnekleri üzerinden yapt›klar› ç›kar›mlar›yla son derece ilginç ve bilgilendiricidir. Kitab›n yaz›nsal de¤erlendirmesine bak›ld›¤›nda on dört farkl› ö¤retim üyesinin ortak çal›ﬂmas› olmas›na ra¤men, okurken ak›ﬂ› hiçbir kesintiye u¤ratmayan bir dil ve üslup birli¤inin sa¤lanm›ﬂ olmas›,
özellikle Türkiye'de çok yazarl› kitaplar›n say›s›n›n patlama
yapt›¤› bu dönemde, bu eseri kesinlikle farkl› bir konuma yerleﬂtirmiﬂtir. Kitap, baﬂta editörü olmak üzere birbiriyle uyumlu
düﬂünebilen ortak yazarlar›n baﬂar›s›d›r.
Kitap; analizlerini ve yöntemleri “E¤itim Pazarlamas›”,
“Yüksekö¤retimde Pazarlama Karmas›”, “Üniversitelerde Stratejik Plan Yaklaﬂ›m›” ve özellikle resesyon dönemlerinde üniversiteler, akreditasyon ve sosyal medya gibi çok ilginç içerikli
“Üniversitelerde Özel Konular” olarak adland›r›lan dört temel

k›s›mda toplam›ﬂt›r. Kitab›n belirli yerlerinden al›nan baz› kavram, tespit ve önerileri, eserin içeri¤i hakk›nda fikir vermesi
için aﬂa¤›daki bölümlerde italik olarak yer alm›ﬂt›r.
Üniversiteler evrensel insanl›k birikimini zenginleﬂtirmek amac›na sahip bireyler yetiﬂtirmeyi odak noktas›na almaktad›r. Evrensel
ölçekte gerçek hayattan kopuk olmayan, çok ortakl›, esnek, toplumlar›n ihtiyaçlar›na yönelik olarak yap›lanm›ﬂ ve uzun erimli yaﬂayabilecek üniversitelere ihtiyaç vard›r. Tüm üretim ve tüketim
modellerinin ak›ll› olmaya u¤raﬂt›¤› bu dönemde yüksekö¤retim
kurumlar› da uluslararas›laﬂma, dijitalleﬂme (e¤itimde hibrit modeller vb.), sosyal giriﬂimcilik gibi yeni yaklaﬂ›mlarla de¤iﬂimlere
veya komple dönüﬂümlere gebedir. Gelece¤in do¤ru planlanmas›
için bugünün teﬂhisinin do¤ru yap›lmas› gereklidir. Bu de¤iﬂimleri
anlayabilmek ve yönetebilmek için üniversiteler örne¤in bütünleﬂik pazarlama iletiﬂimi stratejileriyle paydaﬂlar› ile sürekli iletiﬂim
halinde kalarak de¤iﬂimlere uyum kabiliyetlerini yükseltirler. Yüksekö¤retimde Tutundurma ve Strateji isimli bu çal›ﬂmada, üniversitelerin kurumsal iletiﬂimi detayl› bir biçimde anlat›ld›¤› gibi özellikle Üniversiteler ve Sosyal Medya bölümü çok önemli
analizler içermektedir. Endüstri 4.0 ça¤›nda üniversiteler, 30
milyon ö¤rencisi olan Coursera, 14 milyon ö¤rencili edX vb. yeni çözümleri dikkate almal›d›r. Günümüzde üniversiteler çeﬂitli ﬂekillerde yap›lanmaktad›r: a¤ modeli, hizmet eden yerel topluluklar
modeli, yeni kamu sorumlulu¤u modeli, ﬂirket modeli gibi. Örne¤in
‹ngiltere Üniversiteleri üzerine yap›lan bir senaryo çal›ﬂmas› ‹ngiltere’de gelecekteki üniversiteleri Butik Üniversite, Benim Üniversitem, Akademik Kuleler ve Mega Üniversiteler olarak modellemiﬂ ve
adland›rm›ﬂt›r. Dünya’da bugün üçüncü kuﬂak yüksekö¤retim kurumlar› gelece¤ine geçiﬂ dönemi yaﬂanmaktad›r.
Türkiye'de ise üniversiteler genellikle kendilerini sa¤l›k ve mühendislik disiplinlerinde konumlamakta, e¤itim temas›n› öne ç›karanlar›n ‘mesleki baﬂar›, uygulamal› e¤itim ve akademisyen kadrosu’ kavramlar›yla kendileri konumlad›klar› söylenmektedir. Kaliteli
e¤itim konusunda konumlanamayanlar›n ise daha çok ‘sosyal yaﬂam,
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yabanc› dil, uluslararas› deneyim ve burs seçenekleri’ etraf›nda iletiﬂim kurduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Türk Üniversitelerinde yap›lan bir
çal›ﬂmada, araﬂt›rmaya kat›lan üniversite yöneticilerinin %88’inin
üniversitesinin stratejik plan›n›n fark›nda olmad›¤›, %95’inin ise
stratejik planlamay› ek iﬂ yükü olarak tan›mlad›klar› tespit edilmiﬂtir. Türkiye’deki üniversitelerin yak›n tarihi 1981’den itibaren siyasi ve toplumsal taleplere ba¤l› olarak beﬂ ayr› dönemde farkl›l›klarla
planlam›ﬂt›r. Ekonomik yani maliyetler yaklaﬂ›m›yla ise tüm
dünyayla eﬂ zamanl› olarak yeni yönetimcilik, akademik kapitalizm ve giriﬂimci üniversite kavramlar› Türk Üniversitelerinde
tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler 2015 y›l›nda daha iyi bir gelecekte yaﬂayabilmemiz için 2030’a kadar gerçekleﬂtirmeyi öngördü¤ü hedefleri aç›klam›ﬂt›r. Küresel hedefler, yoksullu¤u ortadan kald›rmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanlar›n bar›ﬂ ve refah
içinde yaﬂamas›n› sa¤lamak için evrensel eylem plan›d›r. Birleﬂmiﬂ Milletlerin Sürdürülebilir Kalk›nma Hedefleri (17 hedef)
vizyonunda temel kavram her ülke, toplum, kurum, sistem ve
örgütte dönüﬂümdür. Üniversiteler evrensel dönüﬂüm çabas›n›n amiral gemileridir. Dönüﬂebilen toplumlar›n yöneticileri,
teknokratlar›, liderleri ancak dönüﬂebilen üniversitelerin çabalar›yla var olacaklard›r. Bugünkü üniversitelerin sürdürülebilirlikleri yani hayatta kalmay› baﬂarabilmeleri için yenilik, yarat›c›l›k ve
s›k› izleme gibi geliﬂtirmelere ihtiyaçlar› vard›r. Prof. Dr. A. Ercan
Gegez editörlü¤ündeki bu kitapta resesyon ve kriz dönemlerinde
üniversiteler baﬂl›kl› bölüm ilgili literatürde oldukça az tart›ﬂ›lm›ﬂ ve çok önemli bir konudur.
Bütün analizlerin ve stratejik planlama tekniklerinin tart›ﬂ›lmas›ndan sonra, kitap okurlara üniversitelerin paydaﬂlar›yla

iliﬂki kalitesinin belirleyicisi ve sa¤lamlaﬂt›r›c›s› olan güven, yetkinlik, ba¤l›l›k, iletiﬂim ve çat›ﬂma yönetimi gibi kavram ve
yöntemlerden de örnekler vererek önemli bir yol gösterici olmaktad›r.
Üniversitelerde dönüﬂümün temel bileﬂenleri kurumun liderleri,
öncüleri, paydaﬂlar›n aktif kat›l›m›, aç›k iletiﬂim, güven ve anlay›ﬂ
odakl› kurum kültürü olarak say›labilir. Baﬂlanma noktas› olarak
üniversitelerin de¤erleri, nadir özellikleri, maliyetleri ve örgütlenme
biçimleri olan temel yetenekleri analiz edilmelidir. Vizyoner liderlik,
etik, ö¤renme odakl›l›k, paydaﬂlarla iﬂbirli¤ine verilen de¤er, çeviklik, gelece¤e odaklanma, yenilik için yönetim, gerçeklerle yönetim,
sosyal sorumluluk ve sistem yaklaﬂ›m› gibi de¤erler her üniversite
için tek tek analiz edilmeli ve kurgulanmal›d›r. Bu bak›ﬂ aç›s›yla, üniversitelere dönüﬂüm süreçlerini analiz etme tekniklerini
öneren ve stratejik yönetim basamaklar›n› evrensel örnekleriyle gösteren bu k›ymetli eser, özellikle yüksekö¤retim kurumlar›ndaki üst ve orta kademe yöneticilere, akademisyenlere, e¤itimcilere çok ayd›nl›k ve önemli bir ›ﬂ›k tutmaktad›r. Çok yazarl› bu kitap alan›nda çok önemli bir boﬂlu¤u doldurmakla kalmay›p, Yüksekö¤retim Yönetimi konusunda çok kullan›lacak
bir rehber niteli¤i de taﬂ›maktad›r. Üniversitelerin vizyonu gelece¤e yolculu¤un haritas›d›r ve akademinin gelecekte nerede olmay› istedi¤ini anlat›r. Vizyon ve aksiyon Dünyay› birlikte de¤iﬂtirebilir.
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