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Dağıtım Yerlerine
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9'uncu maddesinde; "Kamu idareleri; kalkınma
planları, 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. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde
ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına,
yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm gereği, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ile bu idarelerin stratejik plan
süreçlerine ilişkin usul ve esaslar 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmî Gazete‘de Yayımlanan ‘‘Kamu
kurumlarının Stratejik plan hazırlamalarına ilişkin yönetmelik '' ile belirlenmiştir.
Üniversitemiz 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2809 sayılı Kanunun Ek
170. Maddesi ile kurulmuş olup, 2017 yılında da eğitim öğretim faaliyetine resmen ve fiilen başlamıştır.
Üniversitemizin geleceğine yön vermek için katılımcı bir anlayışla stratejisini belirleme zorunluluğu
bulunmaktadır.
Üniversitemizin ilk stratejik planı 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
çerçevesinde oluşturulacaktır.
Bu kapsamda 1 Nolu Stratejik Plan Genelgesi ile Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planını
hazırlamak üzere süreç başlatılmıştır.
Stratejik plan hazırlama aşamasında;
a. Çalışmalar üst düzeyde sahiplenilecek ve çalışmaların takibi yapılacaktır,
b. Çalışmalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir,
c. Stratejik planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama birimlerince üyelerin
görevlendirilmesi yapılacaktır.
d. Üst yöneticinin başkanlığında üst yönetici yardımcıları, idarenin harcama yetkilileri ile üst yöneticinin
ihtiyaç duyması nedeniyle görevlendirdiği kişilerden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur.
(Ek:1)
Yukarıda belirtilen çerçevede stratejik planlama çalışmaları başlatılmış olup, gerekli titizliğin
gösterilmesini rica ederim.
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