Stratejik araştırma Merkezleri Toplantısı
15 Mayıs 2006
Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin diğer üniversitelerdeki Stratejik
Araştırma Merkezleri Yöneticileri ile bir araya gelmeyi amaçlayan tanışma, ortak konuları ve
sorunları tartışma toplantısı 15 Mayıs 2006 günü saat 13.00‘te Yıldız Üniversitesi Yıldız
Bahçe’de gerçekleştirildi.
Toplantıya katılanlar:
Prof. Dr. Jale Civelek: Marmara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu: Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Deniz Taşçı: Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Leyla Sanlı: İstanbul Üniversitesi Uluslararası ve Siyaset Bilimi Araştırma
Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Meryem Koray: YTÜ Araştırmalar Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Demir: YTÜ Stratejik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Yar. Doç. Dr. Elçin Macar: YTÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Feride Gönel: YTÜ Stratejik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Tartışılan Konular:
Toplantıda, genel olarak Stratejik Araştırmalar Merkezleri’nin (SAM) ilgi alanları, farklı
üniversitelerdeki SAM’lar arasında işbirliği olanakları ve bu merkezlerin yaşadıkları sorunlar
tartışıldı. Bu çerçevede:
1- Strateji sözcüğünün geniş bir anlam ve esneklik içinde algılanması, merkezler aracılığıyla
farklı disiplinler arasındaki çalışmaların özendirilmesi konusunda geniş bir görüş birliğinin
varlığı ortaya çıkmıştır.
2- SAM’ların tam olarak kime ve neye hizmet edeceğinin konusu da tartışmaya açılmış, en
başta Üniversitelerdeki bilgi birikimine hizmet etmesi konusunda anlaşıldığı gibi, bu bilgilerin
kamuoyuna ve politika oluşturmaya da dönük olmasının yararı üzerinde durulmuştur. Ayrıca
SAM’ların bölgesel kalkınmaya hizmet edecek merkezler olabilme olasılıkları da tartışma
konusu olmuştur. Bu çerçevede, her üniversitedeki Stratejik Araştırma Merkezi’nin
bulunduğu bölge ve yörenin ihtiyaçlarından yola çıkan bir etkinlik alanında odaklanması gibi
bir seçim ve uzmanlaşmanın, SAM’ların işlevselliği açısından oldukça stratejik ve çok yararlı
bazı sonuçları olabileceği noktasına varılmıştır.
3-Bilgi birikimi ve yaygınlaşmasında daha etkin olabileceği düşüncesiyle, SAM’lar arasında
ortak etkinlikler düzenlenebileceği konusunda da görüş birliğine varılmıştır. Bu işbirliğinin
haklı olarak uygulamada sorunları olabileceği görüşü de ortaya atılmış, ancak bu konudaki

adımları her yıl “bir ortak etkinlik” gibi daha dar bir alanda tutarak aşabilmenin de mümkün
olduğu noktasına varılmıştır.
4-Söz konusu Toplantı’da Sam’ların eleman ve para sorunlarına da dikkat çekilmiş, ciddi ve
etkin çalışmalar yapabilmeleri açısından Üniversitelerden yeterince destek bulamadıklarından
söz edilmiştir. Bunların aşılabilmesi açısından, SAM’larımn kendilerine bir faaliyet alanı ve
programı yapmalarının, bu program çerçevesinde oluşacak etkinlikler için üniversitelerden ve
üniversite dışından destek aramalarının yanısıra, SAM’lar arasında işbirliğinin ve ortak
etkinliklerin yararlı olabileceği konusuna da değinilmiştir.
Gelecekle İlgili Bazı Düşünce ve Kararlar:
5-SAM’lar arasındaki ortak etkinliklerin Anadolu’daki yeni üniversitelerin gelişimine katkıda
bulunması amacıyla, daha çok bu üniversitelerde yapılması üzerinde önemle durulan ve kabul
edilen bir görüş olmuştur.
6-Bu bağlamda toplantıya katılan SAM’lar, önümüzdeki dönemde ilk olarak Anadolu
Üniversitesi’nde “Bilgesel Kalkınma ve Anadolu’nun Potansiyeli” konulu iki günlük bir
toplantı yapılmasını ilkesel olarak kabul etmişlerdir. Bu toplantı, SAM’ların ortak çabası ile
oluşacak ve ortak bir etkinlik olarak yapılacaktır.
6-Bunun dışında yine İstanbul dışında bir üniversitede ortak bir etkinlik olarak, “Küreselleşen
Dünyada ve Türkiye’de Tarımın Geleceği” başlıklı bir toplantı düşünülmektedir.
7-SAM’lara ve aralarındaki işbirliğine etkinlik kazandırmak üzere, her üniversitede SAM’
lara ait bir WEB sayfası oluşturulması ve bu sayfalarda kendi etkinliklerine ve diğer
SAM’ların link adresleri ile duyurularına yer verilmesinin yararlı olacağı konusu üzerinde
durulmuştur.
8-Bu çerçevede “YTÜ SAM Web Sayfası” hazırdır. Bu sayfada bizim duyurularımız dışında,
kendi üniversitenizdeki SAM için iletişim adresi ve varsa, etkinlik duyurularınızı da
yayımlayabileceğimizi bildirmek isteriz.
9-SAM’lar arasındaki işbirliğini kalıcı kılmak ve geliştirmek üzere her yıl bir üniversitede
buluşma ve tartışma toplantısı yapılması konusunda ilke kararı alınmıştır.
10-Özetle, belki ilk olduğu ve iyi anlaşılamadığı veya belki uzaktaki üniversitelerden
gelebilmek zor olduğu için katılım sayısının oldukça sınırlı kaldığı, bu nedenle Anadolu
Üniversitesi dışında İstanbul SAM’larının buluşması haline dönüşen 15 Mayıs Toplantısı,
yine de epeyce yararlı sonuçlar üretmiştir. İlk olarak SAM yöneticilerine birbirini tanıma ve
ortak sorunlarını konuşma olanağı vermiş, ikinci olarak da aynı konu üzerinde birlikte
düşünme, aralarındaki işbirliği olasılıklarını tartışma ve gelecek açısından yapılabilmesi
mümkün birkaç etkinlikle ilgili karar alınmasına yaramıştır. Bu açıdan, söz konusu toplantının
belirli ölçüde amacına ulaştığı açıktır ve bu tür toplantıların aralıklı olarak yapılmasının
yararlı olacağı da anlaşılmaktadır.
Prof. Dr. Meryem Koray
Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü

