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24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nun ‘‘Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme’’ başlıklı 9. Maddesinde :
Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş
olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.’’ hükmü bulunmaktadır.
‘‘Stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını,
hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımlarını içeren plandır. Kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden
yararlananların, kamu idaresinin faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili
kamu idareleri ile diğer paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır. Çalışmalar, Üst Yönetici
Başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütülür. Stratejik planlama sürecinin etkili ve etkin bir
şekilde yürütülmesinden tüm birimler sorumludur.’’
‘‘Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe’’
istinaden Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları Üniversitemiz Rektörü
Başkanlığında başlatılmıştır.
Stratejik plan çalışmaları Üniversitemiz Rektörünün sahiplenmesi ve desteği ile yürütülecektir.
Stratejik Planlama çalışmalarının takibi Rektörümüzce yapılacak olup; katılımcılık esası çerçevesinde
her düzeyde çalışanların desteği alınacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda
yürütülecek olan bu süreçte çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere Üniversitemiz Rektörünün
Başkanlığında, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter olmak üzere ekli listedeki Strateji
Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur(Ek-1).

Ayrıca, Stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere de ekli listede belirtilen üyeler ile Stratejik
Planlama Ekibi oluşturulmuştur(Ek-2). Ekip tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin
Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerince zamanında ve eksiksiz bir şekilde sağlanması
stratejik planın hazırlanabilmesi için önem teşkil etmektedir. Genelgenin birimlerimizce (akademik,
idari) tüm personele tebliği hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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Rektör

Ek
:
1-) Strateji Geliştirme Kurulu Üye Listesi
2-) Stratejik Planlama Ekibi Üye Listesi
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