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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9’uncu 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. 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. 

26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Stratejik Planların Hazırlanması” 

başlıklı 8’inci maddesine göre Stratejik Plan hazırlık süreci, Stratejik Plan Genelgesinin yayımı ile 

başlatılır. 

Üniversitemizin gelecek beş yılının belirleyicisi olacak, orta ve uzun vadede üst politika 

belgelerine dayalı olarak odaklanmak istediği önceliklerin belirlenerek, farklılaşma stratejisi ile 

belirli bir alanda ihtisaslaşmak üzere ilk olarak 2022-2026 dönemi Stratejik Plan hazırlık 

çalışmalarına başlanmıştır. 

Bu kapsamda çalışmaların üst düzeyde yönlendirilmesini sağlamak, stratejik planlama 

sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmek ve planlama sürecine aktif katılım sağlamak 

üzere oluşturulan Stratejik Plan Geliştirme Kurulu yazımız ekinde yer almaktadır. 

Stratejik Plan hazırlama çalışmaları, mevzuat hükümleri doğrultusunda Strateji Geliştirme 

Kurulu ve ilgili kurul tarafından oluşturulacak Stratejik Plan Hazırlık Süreci ve Durum Analizi 

Komisyonu tarafından, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda 

gerçekleştirilecektir. 

Stratejik Plan hazırlık süreci, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya 

getiren, üniversite genelinde sahiplenmeyi gerektiren, katılım temelli bir süreçtir. Bu itibarla, üst 

politika belgelerine uygun olarak; tüm birimlerimizin katkı ve görüşlerini yansıtan Üniversitemiz 

2022-2026 dönemi Stratejik Planının hazırlanması sürecinde başta birim amirleri olmak üzere tüm 

çalışanlarımızın gerekli katılım ve katkıyı sağlaması hususunda, gereğini önemle rica ederim. 
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