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AA kademik Planlama kitab›, Rektör Prof. Dr. Adem Esen
taraf›ndan ‹ngilizce’den Türkçe’ye çevrilmek suretiyle
2012 y›l›nda ‹stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ya-

y›nlar› aras›nda ç›kar›lm›flt›r. Kitap, yüksekö¤retim kurumlar›
için yeni bir yönetim modelini ortaya koyarak, yüksekö¤retim
kurumlar›nda yap›lan stratejik planlar›n mutlak surette akademik
planla birlikte ele al›nmas› gerekti¤i üzerine yo¤unlaflmaktad›r. 

Çal›flma; üniversitelerde yap›lan stratejik planlamalar›n ifllet-
melerden ve di¤er organizasyonlardan farkl› olmas› gerekti¤ini,
bu gerçe¤in; akademik program›n mevcudiyeti ve varl›¤›nda yat-
t›¤›n› öne sürmektedir. Kitapta akademik plan; bir kampüsün
müfredat› ile bu müfredat›n kampüs içindeki çeflitli ö¤renim top-
luluklar› üzerinde olan muhtemel etkisini tan›mlamaktad›r. Çal›fl-
ma, akademik plan›n, stratejik plan›n özü ve kalbi oldu¤unu, bir-
birlerinden ayr›lmalar›n›n mümkün olmad›¤›n›, akademik planla-
may› bir yüksekokul veya üniversite kampüsündeki akademik
programlamay› düzenleyen temel faaliyet olarak görmektedir. 

Kitap iki k›s›m ve toplam on iki bölümden oluflmaktad›r. Bi-
rinci k›s›m “Ne Ö¤retmeliyiz?” bafll›¤› alt›nda yedi bölümde ele
al›nmaktad›r. ‹lk bölüm “ö¤renim ortam›: 21. yüzy›lda akademik
planlama, akademik planlaman›n önemi, akademik planlama ne-
dir ve ne de¤ildir” sorular›na cevap ararken, akademik planlama-
n›n iki konuya yo¤unlaflmas› gerekti¤i üzerinde durmaktad›r.
Bunlar; (1) yüksekokul ya da üniversitenin hizmet alan›nda e¤i-
time duyulan ihtiyaç ve bu e¤itimin flekli, (2) yüksekokul ya da
üniversitenin bu ihtiyaçlar› yeterli bir düzeyde karfl›layabilecek
mevcut kaynak taban›n›n yeterlili¤idir. ‹kinci bölümde 21. yüz-
y›lda de¤iflen yüksekö¤renim çevresi incelenerek, yüksekö¤re-
timde akademik planlamaya ö¤renci odakl› bir yaklafl›m modeli
ele al›nm›flt›r. Üçüncü bölümde akademik plan ve kampüs çev-
resi, ö¤renci ihtiyaçlar›, ö¤renen faaliyetlerine bak›fl farkl› aç›lar-
dan ele al›narak incelenmektedir. Dördüncü bölümde akademik
camia ve akademik plan aras›ndaki iliflki ortaya konmufltur. Be-
flinci bölümde bilgi, ö¤renme ve akademik disiplinler; alt›nc› bö-
lümde, akademik program plan› ele al›narak program›n planlan-
mas›, yönetimi, piyasaya sunumu, program genifllemesi ve çeflit-

lendirilmesi üzerinde durulmufltur. Akademik program analizi-
ne SWOT analizi yaklafl›m› getirilerek, kurumsal performans
göstergelerine yer verilmifltir. Kitab›n birinci k›sm›ndaki yedin-
ci ve son bölümünde akademik program planlanmas›n›n nas›l
yap›lmas› gerekti¤i sorusuna cevap aranmaktad›r. Ayr›ca prog-
ramlar› gözden geçirmenin, akademik planlama sürecinin en
önemli aflamalar›ndan biri oldu¤u ifade edilmifltir. 

Kitab›n ikinci k›sm› “Nas›l Ö¤renmeliyiz?” bafll›¤› alt›nda
ele al›nm›flt›r ve befl bölümden oluflmaktad›r. Sekizinci bölüm,
yani ikinci k›s›m birinci bölümünde; yüksekö¤retimde uygula-
nan ders anlat›m yöntemleri, ö¤retim metotlar›, bu metotlar›n
baflar›s› veya baflar›s›zl›¤› üzerinde durularak, ö¤retim üyeleri ve
e¤itimcilerin ö¤retim metotlar›n› hangi ölçüde ciddiye ald›kla-
r›na yer verilmifltir. Dokuzuncu bölüm pedagojik alternatifler
bafll›¤› alt›nda ve ö¤renme yollar›na iliflkin çeflitli alternatifler
ele al›nmak suretiyle incelenmifltir. Onuncu bölümde, paradig-
may› ö¤retmeden ö¤renmeye yönelme, e¤itimde en iyi metot-
lar gibi bafll›klar üzerinde durulmufltur. Onbirinci bölümde;
akademik program planlanmas› ile stratejik plan birlikte ele al›-
narak, stratejik bak›fl aç›s›n›n, akademik program›n planlanma-
s› bak›m›ndan önemi vurgulanarak, iletiflim ve koordinasyonun
akademik plan›n baflar›s›nda anahtar faktörlerden biri oldu¤u
ifade edilmifltir. Onikinci ve son bölümde ise ö¤renen odakl›
e¤itim ve önemi, ö¤renen odakl› e¤itim için üniversitenin nas›l
haz›rlanmas› gerekti¤i, uygulama safhas›na geçifl, amaçlar ve
hedefler, politikalar, süreçler ve kurallar, performans gösterge-
leri ile ayr›ca, d›flsal ve içsel faktörlere yer verilmifltir. 

Kitap, yüksekö¤retim kurumlar›nda stratejik planlaman›n
ayr› bir öneme sahip oldu¤unu ancak akademik planlama olma-
dan yüksekö¤retim kurumlar›nda yap›lacak stratejik planlar›n
baflar›l› olamayaca¤›na dikkat çekmektedir.
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