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5018  sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu'nun  9  uncu  maddesinde  "Kamu
İdareleri; 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

" hükmü yer almaktadır.hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Ayrıca Kamu  İdarelerinde  Stratejik  Planlamaya  İlişkin Usul  ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
Stratejik Planların Hazırlanması başlıklı 8. maddesinde "Stratejik plan hazırlık süreci, stratejik plan
genelgesinin yayımı ile başlatılır. Genelgede;

Çalışmaların üst düzeyde sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı hususuna,
Çalışmaların strateji geliştirme biriminin koordinasyonunda yürütüleceği hususuna,
Stratejik planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama birimlerince
üyelerin görevlendirilmesi gerektiği hususuna,
Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine yer verilir. " hükmü yer almaktadır.

Yukarıda  değinilen  hükümler  çerçevesinde  Üniversitemiz  2020-2024  yıllarını  kapsayan
Üçüncü Stratejik Plan çalışmalarına başlanacaktır. Hazırlanacak olan bu Plan, beş yılda yapılması
hedeflenen  projelerin  ve  hayata  geçirilmesi  planlanan  temel  faaliyetlerin  yol  haritası  niteliğinde
olacaktır.  Bu  amaçla  Kalkınma  Bakanlığı  tarafından  hazırlanan  Üniversiteler  İçin  Stratejik
Planlama Rehberinde yer alan hükümler çerçevesinde stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını
ve  çıktılarını  kontrol  etmek,  stratejik  planlama  hazırlık  programını  onaylamak,  harcama
birimlerinin  sürece  aktif  katılımlarını  sağlamak,  tartışmalı  konuları  karara  bağlamak  üzere,
Rektörün başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter ile ihtiyaç duyması
halinde Rektörün görevlendireceği kişilerden oluşan              'de yer  alan EK 1 Strateji Geliştirme

  oluşturulmuştur.Kurulu
Stratejik  planın  çalışanlarımız  tarafından  sahiplenilerek  uygulanması,  planın  başarısı  için

çok  önemlidir.  Bu  sebeple,  Üçüncü  Stratejik  Planın  hazırlık  çalışmalarına  azami  katılım
hedeflenmekte;  Planın  uygulama  aşamasında  ise  tüm  çalışanlarımızın  Üniversitemizin  vizyon,
misyon ve stratejik amaçları ile tam bir uyum içinde olması amaçlanmaktadır. 2020-2024 Stratejik
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Prof. Dr. Reha Metin ALKAN
Rektör

Planının hazırlanması çalışmalarında üst politika belgelerine uygun olarak; tüm birimlerimiz ile her
bir personelimizin katkı ve görüşünü yansıtan, başarıyı hedefleyen bir stratejik planın hazırlanması
sürecinde başta birim Üst Yöneticileri olmak üzere tüm personelimizin gerekli katılım ve katkıyı
sağlaması hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.
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